
 



 



โครงสรางเวลาเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 

คณิตศาสตร 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 

วิทยาศาสตร 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ประวัตศิาสตร 
 
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
          หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ     
        ดําเนินชีวิตในสังคม 
      ภูมิศาสตร 
     เศรษฐศาสตร 

 
40 

(1.0 นก.) 
 
 

120 
(3.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
 
 

120 
(3.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
 
 

120 
(3.0 นก.) 

 
120 

(3.0 นก.) 
 
 

360 
(9.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศกึษา 
     สขุศึกษา 
 
     พลศึกษา 

 
40 

(1.0 นก.) 
40 

(1.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
40 

(1.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
40 

(1.0 นก.) 

 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 

ศิลปะ 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

การงานอาชีพ 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
1,640 

(66.0 นก.) 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 
ปละไมนอยกวา  

200 ชม. 
ปละไมนอยกวา  

200 ชม. 
ปละไมนอยกวา  

200 ชม. 
3 ปไมนอยกวา  

600 ชม. 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด     
       และเนตรนารี) 

40 40 40 120 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 
       ประโยชน และกิจกรรมชุมนุม 

40 40 40 120 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป 
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป 
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป 
3 ปไมนอยกวา  
3,600 ชม. 

 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ1 0.5 1 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 
ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศกึษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 
ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  
ส21221 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5  1 
ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 
ว21201 กระบวนการวิทยาศาสตร 1.0 2 ว21202 ชีววิทยาเบ้ืองตน 1.0 2 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 2 อ21204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.0 2 
อ20216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน1 1.0 2 อ20217 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน2 1.0 2 
พ21211 พัฒนาการวัยรุน 0.5 1 ส21201 ทองถ่ินของเรา 0.5 1 
ญ20207 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 ญ20208 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 

(ภาษาตางประเทศที่2) 
0.5 1 

  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 
ก21902 ลูกเสือ     

1 
  

ก21908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี   
  

ก21909 เนตรนาร ี   
  ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 
ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 16.5 38 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพ้ืนฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม  

ส22223 หนาที่พลเมือง 0.5 1  ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5  1 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 1.0 2 อ20215 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1.0 2 

อ20204 ภาษาอังกฤษโครงงาน1 1.0 2 อ20205 ภาษาอังกฤษโครงงาน2 1.0 2 

ส22203 อาเซียนศึกษา 0.5 1   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1     

รวมสาระเพิ่มเติม 5.0 11 รวมสาระเพิ่มเติม 4.5 11 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก22901 แนะแนว   1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี   
  

ก22909 เนตรนาร ี

ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 
ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
 

1 
    

I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 16.0 37 รวมท้ังหมด 15.5 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 740 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน   
ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพ่ิมเติม   

ส23225 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว23201 เคมีเบ้ืองตน 1.0 2 ว23202 ฟสิกสเบ้ืองตน 1.0 2 

อ23207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ1 1.0 2 อ23208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ2 1.0 2 

อ23201 ภาษาอังกฤษรอบรู1 1.0 2 อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู2 1.0 2 

  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพิ่มเติม 4.5 10 รวมสาระเพิ่มเติม 4.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว   1 

ก23902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี   
  

ก23909 เนตรนาร ี

ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 15.5 36 รวมท้ังหมด 15.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 

 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน. (2-4) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคาํนวณ1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศลิปะ 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพ่ิมเติม      

ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว20201 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 1.0 2 ว20202 วิทยาศาสตรกับความงาม 1.0 2 

อ20216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน1 1.0 2 อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 2 

ว21203 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 1.0 2  ว21204 IPST Micro BOX 1.0 2 

ส21221 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ญ20207 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 ญ20208 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 5.0 11 รวมสาระเพิ่มเติม 5.0 11 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 

ก21902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี   
  

ก21909 เนตรนารี   
  ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 

ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม  4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 16.0 37 รวมท้ังหมด 16.0 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 หองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน. (2-4) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 
สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคาํนวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม      สาระเพ่ิมเติม      

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว20204 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 1.0 2 ว20203 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร 1.0 2 

อ20214 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทย-คณิต 1.0 2 อ20215 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1.0 2 

ค20203 การสํารวจเรขาคณิตดวย GSP 1.0 2 ว22203 วิทยาศาสตรเพ่ิมพูน (เคมี) 1.0 2 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ส22223 หนาที่พลเมือง 0.5 1  ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5  1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก22901 แนะแนว   1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี   
  

ก22909 เนตรนาร ี   
  ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 

ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
 1 

    I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 16.5 38 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 หองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน. (2-4) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคาํนวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศลิปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม      สาระเพิ่มเติม     

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว20205 เช้ือเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

1.0 2 ว20206 พลังงานทดแทนกับการใช
ประโยชน 

1.0 2 

อ23207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ1 1.0 2 ว23204 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 2 

ว23203 วิทยาศาสตรลวงหนา (ฟสิกส) 1.0 2 ค20204 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 1.0 2 

ส23225 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 4.5 10 รวมสาระเพิ่มเติม 4.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว   1 

ก23902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี   
  

ก23909 เนตรนารี   
  ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 15.5 36 รวมท้ังหมด 15.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 

 
 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 หองเรียนปกติ (5-6) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคาํนวณ1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศลิปะ 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม 

ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว21201 กระบวนการวิทยาศาสตร 1.0 2 ว21202 ชีววิทยาเบ้ืองตน 1.0 2 

พ21211 พัฒนาการวัยรุน 0.5 1 ส21201 ทองถ่ินของเรา 0.5 1 

ส21221 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ญ20207 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 ญ20208 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 

  **เพ่ิมเวลารู  2   **เพ่ิมเวลารู  2 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 3.5 10 รวมสาระเพิ่มเติม 3.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 

ก21902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก21908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี ก21909 เนตรนาร ี   
  ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 

ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 14.5 36 รวมท้ังหมด 14.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 720 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 หองเรียนปกติ (5-6) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคาํนวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศลิปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ส22203 อาเซียนศึกษา 0.5 1 ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ส22223 หนาที่พลเมือง 0.5 1   **เพ่ิมเวลารู  3 

 **เพ่ิมเวลารู  3   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1       

รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 รวมสาระเพิ่มเติม 2.5 9 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก22901 แนะแนว   1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี   
  

ก22909 เนตรนาร ี   
  ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 

ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
1 

 
   

I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 13.5 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 700 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หองเรียนปกติ (5-6) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพ้ืนฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพ้ืนฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว23201 เคมีเบ้ืองตน 1.0 2 ว23202 ฟสิกสเบ้ืองตน 1.0 2 

ท23205 การอานคิดวิเคราะห 0.5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู 0.5 1 

ส23225 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5  1 

  **เพ่ิมเวลารู   3   **เพ่ิมเวลารู   3 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 3.0 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว   1 

ก23902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี ก23909 เนตรนาร ี

ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 14.0 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 

 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนปกติ (7-13) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพ้ืนฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพ้ืนฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม 

  เลือกเสรี 1 1.0 2  เลือกเสรี 1 1.0 2 

  เลือกเสรี 2 1.0 2  เลือกเสรี 2 1.0 2 

พ21211 พัฒนาการวัยรุน 0.5 1 ส21201 ทองถ่ินของเรา 0.5 1 

ส21221 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

จ20208 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 จ20209 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 

  **เพ่ิมเวลารู  1  **เพ่ิมเวลารู  1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 4.0 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 4.0 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 

ก21902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก21908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี ก21909 เนตรนาร ี

ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 

ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 15.0 36 รวมท้ังหมด 15.0 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 720 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หองเรียนปกติ (7-13) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพ้ืนฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพ้ืนฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

  เลือกเสรี  1.0 2   เลือกเสรี  1.0 2 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ส22203 อาเซียนศึกษา 0.5 1 ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ส22223 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ท22203 นทิานทองถ่ิน 0.5 1 

  **เพ่ิมเวลารู  3   **เพ่ิมเวลารู  3 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 2.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก22901 แนะแนว 

 

1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ    
  
  

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี ก22909 เนตรนาร ี

ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 

ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
 1 

 
   

I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 13.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 720 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หองเรียนปกติ (7-13) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพ้ืนฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

 เลือกเสรี 1 1.0 2   เลือกเสรี 1 1.0 2 

 เลือกเสรี 2 1.0 2   เลือกเสรี 2 1.0 2 

ท23205 การอานคิดวิเคราะห 0.5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู 0.5 1 

ส23225 หนาที่พลเมือง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

  **เพ่ิมเวลารู   3   **เพ่ิมเวลารู   3 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว  1 

ก23902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ    
  
  

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี ก23909 เนตรนาร ี

ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 14.0 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 

 
 



1 

ความนํา 
 

 ผลการวิจัยของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีขอดีหลายประการ เชน กําหนดเปาหมายการพัฒนาไวชัดเจน มีความยืดหยุนเพียงพอให
สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไดและจากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับทิศทาง กรอบ
ยุทธศาสตร แผนแมบท และกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ จะตองมุงเนนการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เติบโตอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปน
นโยบายสําคัญและเรงดวนใหมีการปรับปรงุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมท้ัง สาระ เทคโนโลยี โดยมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการปรับปรุงกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สาระเทคโนโลยี สวนสาระภูมิศาสตร มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน
ผูดําเนินการปรับปรงุ 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แตมุงเนนการปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริม
ใหผูเรยีนมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ เตรยีมผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูสิ่งตางๆ พรอมประกอบอาชีพ หรือเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน สามารถแขงขันและอยูรวมกับ
ประชาคมโลกได โรงเรียนสิงหบุรีจึงไดนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งชวยใหการพัฒนามีความสมบูรณ และเหมาะสมตอ
การจัดการศกึษาเพื่อนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรีทุกคน ไดใชหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2560  
(เร่ิมใชปการศกึษา 2564) 
 
 
        
        นายปราโมทย  เจริญสลุง 
                ผูอํานวยการโรงเรยีนสิงหบุรี 
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วิสัยทัศนโรงเรียนสิงหบุรี 
 

 โรงเรียนสิงหบุรี เปนโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สรางเยาวชนชั้นนําบนพื้นฐานความ
เปนไทย และพอเพียง 
 Singburi school is the World-Class Standard School which produces highly qualified 
students based on concept of “Thainess” and the Principles Self-Sufficiency Economy. 
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและ
ลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรู จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณุธรรม 
 6. ความสามารถในการเปนพลโลกที่ดี  เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะของพลโลก 10 ประการ คือ 
แสวงหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสามารถสราง
และสรุปองคความรูไดอยางเปนระบบ มีการเรียนรูและเขาใจผูอ่ืน มีคานิยมพ้ืนฐานและคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถสรางทางเลือกในการแกปญหาและเลือกทางเลือกในการแกปญหาไดดวยตนเอง เห็นคุณคาของ
ตนเองและผูอ่ืน มีความสามารถในการคดิ ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
 2.  ซื่อสัตยสุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝเรียนรู 
 5.  อยูอยางพอเพียง 
 6.  มุงมั่นในการทาํงาน 
 7.  รักความเปนไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 

คณิตศาสตร 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 

วิทยาศาสตร 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร 
 
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
          หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ     
        ดําเนินชีวิตในสังคม 
      ภูมิศาสตร 
     เศรษฐศาสตร 

 
40 

(1.0 นก.) 
 
 

120 
(3.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
 
 

120 
(3.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
 
 

120 
(3.0 นก.) 

 
120 

(3.0 นก.) 
 
 

360 
(9.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
     สุขศึกษา 
 
     พลศึกษา 

 
40 

(1.0 นก.) 
40 

(1.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
40 

(1.0 นก.) 

 
40 

(1.0 นก.) 
40 

(1.0 นก.) 

 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 

ศิลปะ 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

การงานอาชีพ 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
80 

(2.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 
360 

(9.0 นก.) 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
1,640 

(66.0 นก.) 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 
ปละไมนอยกวา  

200 ชม. 
ปละไมนอยกวา  

200 ชม. 
ปละไมนอยกวา  

200 ชม. 
3 ปไมนอยกวา  

600 ชม. 
  กิจกรรมพฒันาผูเรียน     

     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด     
       และเนตรนารี) 

40 40 40 120 

     กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 
       ประโยชน และกิจกรรมชุมนุม 

40 40 40 120 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป 
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป 
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป 
3 ปไมนอยกวา  
3,600 ชม. 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ1 0.5 1 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 
ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 
พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 
ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศลิปะ 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 
ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  
ส21221 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5  1 
ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 
ว21201 กระบวนการวิทยาศาสตร 1.0 2 ว21202 ชีววิทยาเบ้ืองตน 1.0 2 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 2 อ21204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.0 2 
อ20216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน1 1.0 2 อ20217 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน2 1.0 2 
พ21211 พัฒนาการวัยรุน 0.5 1 ส21201 ทองถ่ินของเรา 0.5 1 
ญ20207 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

(ภาษาตางประเทศที่2) 
0.5 1 ญ20208 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 

(ภาษาตางประเทศที่2) 
0.5 1 

  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 5.5 12 รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 
ก21902 ลูกเสือ     

1 
  

ก21908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี   
  

ก21909 เนตรนาร ี   
  ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 
ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 16.5 38 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศลิปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม  

ส22223 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1  ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5  1 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1.0 2 อ20215 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 2 

อ20204 ภาษาอังกฤษโครงงาน1 1.0 2 อ20205 ภาษาอังกฤษโครงงาน2 1.0 2 

ส22203 อาเซยีนศึกษา 0.5 1   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1     

รวมสาระเพ่ิมเติม 5.0 11 รวมสาระเพิ่มเติม 4.5 11 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก22901 แนะแนว   1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี   
  

ก22909 เนตรนาร ี

ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 
ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
 

1 
    

I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 16.0 37 รวมท้ังหมด 15.5 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 740 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน   
ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม   

ส23225 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว23201 เคมีเบ้ืองตน 1.0 2 ว23202 ฟสิกสเบ้ืองตน 1.0 2 

อ23207 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ1 1.0 2 อ23208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ2 1.0 2 

อ23201 ภาษาอังกฤษรอบรู1 1.0 2 อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู2 1.0 2 

  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 4.5 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 4.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว   1 

ก23902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี   
  

ก23909 เนตรนาร ี

ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 
ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 15.5 36 รวมทั้งหมด 15.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1 หองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน. (2-4) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ชั่วโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคาํนวณ1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม      

ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว20201 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 1.0 2 ว20202 วิทยาศาสตรกับความงาม 1.0 2 

อ20216 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน1 1.0 2 อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 2 

ว21203 หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 1.0 2  ว21204 IPST Micro BOX 1.0 2 

ส21221 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ญ20207 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

(ภาษาตางประเทศที่2) 
0.5 1 ญ20208 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 5.0 11 รวมสาระเพ่ิมเติม 5.0 11 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 

ก21902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี   
  

ก21909 เนตรนาร ี   
  ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 

ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม  4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 16.0 37 รวมทั้งหมด 16.0 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 2 หองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน. (2-4) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศลิปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม      สาระเพิ่มเติม      

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว20204 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 1.0 2 ว20203 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร 1.0 2 

อ20214 ภาษาอังกฤษสําหรบัวิทย-คณิต 1.0 2 อ20215 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 2 

ค20203 การสํารวจเรขาคณิตดวย GSP 1.0 2 ว22203 วิทยาศาสตรเพ่ิมพูน (เคมี) 1.0 2 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ส22223 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1  ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5  1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 5.5 12 รวมสาระเพ่ิมเติม 5.5 12 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก22901 แนะแนว   1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี   
  

ก22909 เนตรนาร ี   
  ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 

ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
 1 

    I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 16.5 38 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 3 หองเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน. (2-4) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคาํนวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศลิปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม      สาระเพ่ิมเติม     

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว20205 เช้ือเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

1.0 2 ว20206 พลังงานทดแทนกับการใช
ประโยชน 

1.0 2 

อ23207 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ1 1.0 2 ว23204 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 2 

ว23203 วิทยาศาสตรลวงหนา (ฟสิกส) 1.0 2 ค20204 คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 1.0 2 

ส23225 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 4.5 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 4.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว   1 

ก23902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี   
  

ก23909 เนตรนารี   
  ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 15.5 36 รวมทั้งหมด 15.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนปกติ (5-6) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพ่ิมเติม 

ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว21201 กระบวนการวิทยาศาสตร 1.0 2 ว21202 ชีววิทยาเบ้ืองตน 1.0 2 

พ21211 พัฒนาการวัยรุน 0.5 1 ส21201 ทองถ่ินของเรา 0.5 1 

ส21221 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ญ20207 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 ญ20208 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 

(ภาษาตางประเทศท่ี2) 
0.5 1 

  **เพ่ิมเวลารู  2   **เพ่ิมเวลารู  2 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 3.5 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 3.5 10 
กิจกรรม     กิจกรรม     

ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 

ก21902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก21908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี ก21909 เนตรนาร ี   
  ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 

ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 14.5 36 รวมทั้งหมด 14.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หองเรียนปกติ (5-6) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศกึษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพ่ิมเติม  

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การส่ือสารและการ
นําเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ส22203 อาเซยีนศึกษา 0.5 1 ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ส22223 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1   **เพ่ิมเวลารู  3 

 **เพ่ิมเวลารู  3   **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1       

รวมสาระเพ่ิมเติม 3.0 10 รวมสาระเพ่ิมเติม 2.5 9 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก22901 แนะแนว   1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ  
 

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี   
  

ก22909 เนตรนาร ี   
  ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 

ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
1 

 
   

I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 14.0 36 รวมทั้งหมด 13.5 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 700 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หองเรียนปกติ (5-6) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศลิปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 2 

ว23201 เคมีเบ้ืองตน 1.0 2 ว23202 ฟสิกสเบ้ืองตน 1.0 2 

ท23205 การอานคิดวิเคราะห 0.5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู 0.5 1 

ส23225 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5  1 

  **เพ่ิมเวลารู   3   **เพ่ิมเวลารู   3 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 3.0 10 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว   1 

ก23902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี ก23909 เนตรนาร ี

ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 14.0 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมทั้งหมด/ภาคเรียน 14.0 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 หองเรียนปกติ (7-13) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 1.5 3 

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ21102 พลศกึษา 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 2 ศ21102 ศลิปะ 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง21101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม 

  เลือกเสรี 1 1.0 2  เลือกเสรี 1 1.0 2 

  เลือกเสรี 2 1.0 2  เลือกเสรี 2 1.0 2 

พ21211 พัฒนาการวัยรุน 0.5 1 ส21201 ทองถ่ินของเรา 0.5 1 

ส21221 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส21222 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

จ20208 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 จ20209 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 

  **เพ่ิมเวลารู  1  **เพ่ิมเวลารู  1 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 4.0 10 รวมสาระเพิ่มเติม 4.0 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     

ก21901 แนะแนว   1 ก21907 แนะแนว   1 

ก21902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก21908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก21903 เนตรนาร ี ก21909 เนตรนาร ี

ก21904 ยุวกาชาด ก21910 ยุวกาชาด 

ก21905 ชุมนุม   1 ก21911 ชุมนุม   1 

ก21906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก21912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 15.0 36 รวมท้ังหมด 15.0 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 720 รวมทั้งหมด/ภาคเรียน 15.0 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 หองเรียนปกติ (7-13) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 1.5 3 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส22103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ22102 พลศกึษา 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 2 ศ22102 ศลิปะ 1.0 2 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

  เลือกเสรี  1.0 2   เลือกเสรี  1.0 2 

I20201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I20202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

ส22203 อาเซยีนศึกษา 0.5 1 ส22224 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

ส22223 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ท22203 นทิานทองถ่ิน 0.5 1 

  **เพ่ิมเวลารู  3   **เพ่ิมเวลารู  3 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)  1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 3.0 10 รวมสาระเพิ่มเติม 2.5 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก22901 แนะแนว 

 

1 ก22907 แนะแนว   1 

ก22902 ลูกเสือ    
  
  

  
1 
  

ก22908 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก22903 เนตรนาร ี ก22909 เนตรนาร ี

ก22904 ยุวกาชาด ก22910 ยุวกาชาด 

ก22905 ชุมนุม   1 ก22911 ชุมนุม   1 

ก22906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก22912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   
 1 

 
   

I20203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 13.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมทั้งหมด/ภาคเรียน 13.5 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 หองเรียนปกติ (7-13) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร  1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร  1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี6 1.5 3 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 3 

ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 0.5 1 

พ23102 พลศกึษา 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 2 ศ23102 ศลิปะ 1.0 2 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ6 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  

 เลือกเสรี 1 1.0 2   เลือกเสรี 1 1.0 2 

 เลือกเสรี 2 1.0 2   เลือกเสรี 2 1.0 2 

ท23205 การอานคิดวิเคราะห 0.5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู 0.5 1 

ส23225 หนาท่ีพลเมอืง 0.5 1 ส23226 หนาที่พลเมือง 0.5 1 

  **เพ่ิมเวลารู   3   **เพ่ิมเวลารู   3 

 **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1  **วิถีพุทธ (เพ่ิมเวลารู)   1 

รวมสาระเพ่ิมเติม 3.0 10 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก23901 แนะแนว   1 ก23907 แนะแนว  1 

ก23902 ลูกเสือ   
  
  

  
1 
  

ก23908 ลูกเสือ    
  
  

  
1 
  

ก23903 เนตรนาร ี ก23909 เนตรนาร ี

ก23904 ยุวกาชาด ก23910 ยุวกาชาด 

ก23905 ชุมนุม   1 ก23911 ชุมนุม   1 

ก23906 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก23912 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  4 รวมกิจกรรม   4 

รวมทั้งหมด 14.0 36 รวมท้ังหมด 14.0 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 720 รวมทั้งหมด/ภาคเรียน 14.0 720 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
ท๒๑๑๐2 ภาษาไทย    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
ท๒2๑๐๑ ภาษาไทย    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
ท๒2๑๐2 ภาษาไทย    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
ท๒3๑๐๑ ภาษาไทย    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
ท๒3๑๐2 ภาษาไทย    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาไทยฟง ดู พูด 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๒ เสริมทักษะภาษาไทยอาน เขียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๓ การอานเพ่ือพัฒนาตนเอง ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๔ การอานเพ่ือพัฒนาตนเอง ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๕ หรรษาภาษาไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๖ นิทานพ้ืนบาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๗ คัดเขียนสื่อภาษา ๑ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ท๒๑๒๐๘ คัดเขียนสื่อภาษา ๒ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ท21209  หองสมุดเพื่อการเรียนรู 1     2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท21210 หองสมุดเพ่ือการเรียนรู 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๒๒๐๑ การพูดและเขียนพื้นฐาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๒๒๐2 การพูดและเขียนเชิงสรางสรรค 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๒๒๐๓ นิทานทองถ่ิน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ท๒๒๒๐๔ มัคคุเทศกนอย ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๒๒๐๕ มัคคุเทศกนอย ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๒๒๐๖ ภาษาไทยในบทเพลง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท22207  หองสมุดเพื่อการศึกษา  1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท22208  หองสมุดเพ่ือการศึกษา  2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๑ หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๒ หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๓ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๔ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๕ การอานคิดวิเคราะห 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๖ คารมคมความคิด 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๗ การทําหนงัสือสําหรบัเด็ก 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม (ตอ) 
ท๒๓๒๐๘ นิทานอาเซียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๒๓๒๐๙ หลักภาษาไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท23210 หองสมุดเพ่ือบริการสารสนเทศ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท23211 หองสมุดเพ่ือบริการสารสนเทศ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 
จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน ระบุและ
อธิบายคําเปรียบเทียบและคําที่มีหลายความหมายในบริบทตาง ๆ จากการอาน ตีความคํายากในเอกสาร
วิชาการ โดยพิจารณาจากบรบิท  ระบุขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาว
ใจ ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงานของเครื่องมือหรือเคร่ืองใชในระดับที่ยากข้ึน วิเคราะหคุณคา  
ท่ีไดรับจากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน  
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย  
 ฝกการจําแนกและใชสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  
วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน โดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลและ
นาเชื่อถือ  ประเมินคุณคา แนวคิด สรุปความรู ขอคิดที่ไดอยางหลากหลาย เพ่ือนําไปใชแกปญหาในชีวิต
และมีมารยาทในการอาน เขียน ฟง ดู และพูด 
 เพ่ือสรางความตระหนักเห็นคุณคา มีความสนใจ รับผิดชอบ มีจิตสํานึกรักความเปนไทยสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินอนุรักษภาษาไทย สามารถใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม เห็นคุณคาของภาษาวรรณคดี วรรณกรรม 
พรอมมีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด 
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๙ 
ท๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
ท๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๕, ม.๑/๖  
ท๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๖  
ท๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
 
รวมท้ังหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
  



21 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท๒๑๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการอานจับใจความสําคัญ ระบุขอสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอานงานเขียน
ประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามเอกสารคูมือแนะนําตาง ๆ เลือกอานหนังสือตามความสนใจ วิเคราะห 
คุณคาที่ไดรับจากการอาน งานเขียนตาง ๆ เพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตเขียนแสดงความคิดเห็น จดหมาย 
รายงาน โครงงาน พูดประเมินความนาเชื่อถือของสื่อ พูดรายงาน วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูด 
และภาษาเขียน แตงกาพยยานี จําแนกและใชสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิตสรุปความรู ขอคิดจาก
การอานวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งวรรณกรรมพ้ืนบาน ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่มี
คุณคาตามความสนใจ  
 ฝกกิจกรรมการเรียนรูเปนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยนําวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนกลาง ผูเรียนจะไดเรียนรูวรรณคดี
และวรรณกรรมสัมพันธกับหลักการใชภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
อยางกวางขวาง กลมกลืนเปนเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจรงิ 
 เพ่ือใหเปนผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู 
และการพูด มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมารยาทในการใชภาษา เห็นคุณคาภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของ
ชาติ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว
เปนสมบัติของชาติเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/5, ม.๑/6, ม.๑/7, ม.๑/8, ม.๑/9 
ท๒.๑ ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, ม.๑/5, ม.๑/6 
ท๓.๑ ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4  
ท๔.๑ ม.๑/2, ม.๑/4 
ท๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
 
รวมท้ังหมด  ๒2  ตัวช้ีวัด 
  



22 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการสรางคําสมาส ลักษณะของประโยคในภาษาไทย หลักการวิเคราะหคุณคา และขอคิด
จากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน หลักการฟง ดู พูด และเขียน  
 ฝกทักษะการอาน เขียน ฟง ดู และพูด อานบทรอยแกวท่ีเปนบทบรรยาย บทพรรณนา และ 
บทรอยกรองประเภทกลอนนิทาน กลอนเพลงยาว วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ
ประวัติศาสตร ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม อานจับใจความสําคัญ สรุปความ จําแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
ระบุขอสังเกต และเขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเขาใจจากบทอานและสื่อประเภทบทความ บันทึก
เหตุการณ บทสนทนา งานเขียนประเภทโนมนาวใจ วรรณคดีบทเรียนอยางสมเหตุสมผล และมีมารยาทใน
การอานเขียนตัวอักษรตามรูปแบบการเขียน เขียนบรรยาย และพรรณนา เขียนเรียงความ แตงบทรอย
กรองประเภทกลอนสุภาพ และมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสําคัญ พูดวิเคราะหขอเท็จจริง 
ขอคิดเห็น พูดโนมนาว จากเร่ืองที่ฟงและดู มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด สรุปความรูและขอคิด
วิเคราะห วิจารณคุณคาจากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการอาน 
กระบวนการคิด และกระบวนการเขียน เพ่ือพัฒนาทักษะ รวมทั้งกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กระบวนการสรางความรู กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 เพ่ือใหสามารถใชทักษะทางภาษาไดอยางถูกตอง เห็นคุณคาของความเปนไทย เลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาความรู สรางองคความรู มีมารยาทในการใชภาษา สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันรวมทั้งมีคณุลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด 
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘ 
ท๒.๑ ม.๒/๑  
ท๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
ท๔.๑ ม.๒/๓  
ท๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
 
รวมท้ังหมด  ๒0  ตัวช้ีวัด 
  



23 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท๒๒๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการใชคําราชาศัพท คาํที่มาจากภาษาตางประเทศ หลักการวิเคราะหคุณคา และขอคิดจาก
วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน หลักการฟง ด ูพูด และเขียน  
 ฝกทักษะการอาน เขียน ฟง ดู และพูด อานบทรอยแกวท่ีเปนบทบรรยาย บทพรรณนา และ 
บทรอยกรองประเภทกลอนบทละคร และกาพยหอโคลง วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับสุภาษิตคําสอน 
บันเทิงคดี และบันทึกการเดินทาง อานทํานองเสนาะ และทองจําบทอาขยาย อานจับใจความสําคัญ สรุป
ความ จําแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น อภิปรายแสดงความคิดเห็น ขอโตแยง ประเมินคุณคาหรือแนวคิด และ
เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเขาใจจากบทอานและสื่อประเภทงานเขียนหรือบทความแสดงขอเท็จจริง 
บทโฆษณางานเขียนท่ีเหมาะสมกับวัย วรรณคดีในบทเรียนไดอยางสมเหตุสมผล และมีมารยาทในการอาน 
เขียนยอความ เขียนรายงาน เขียนวิเคราะหวิจารณและแสดงความรู  ความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อ 
ตาง ๆ แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ และมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสําคัญ  
พูดวิเคราะห วิจารณ พูดรายงาน จากเรื่องที่ฟง ดู และสนทนา มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด สรุป
ความรูและขอคิด วิเคราะห วิจารณคุณคาจากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการอาน กระบวนการคิด และกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะ รวมทั้งกระบวนการเรียนรูแบบ
บูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ และกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 
 เพ่ือใหสามารถใชทักษะทางภาษาไดอยางถูกตอง เห็นคุณคาของความเปนไทย เลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาความรู สรางองคความรู มีมารยาทในการใชภาษา สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด 
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/4, ม.๒/5, ม.๒/๗, ม.๒/๘ 
ท๒.๑ ม.๒/4, ม.๒/5, ม.๒/7, ม.๒/8 
ท๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
ท๔.๑ ม.๒/๓, ม.๒/4, ม.๒/5  
ท๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
 
รวมท้ังหมด  ๒3  ตัวช้ีวัด 
 
  



24 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาอธิบายความหมายคําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ คําทับศัพทและศัพทบัญญัติและ 
แตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ เนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถ่ิน วิเคราะห 
วิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดี สรุปความรูและขอคิดจากการอาน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง  
การทองจําและบอกคุณคาของวรรณคดี วรรณกรรม บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ และนําไปใช
อางอิง 
 ฝกอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง ระบุความแตกตางของคาํที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
ใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานแลวเขียนผังความคิด บันทึกรายละเอียดของขอมูล โดยใชกลวิธีการ
เปรียบเทียบ ประเมินความถูกตอง วิจารณความสมเหตุสมผล วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยง 
ตีความ และประเมินคุณคาจากเร่ืองราว ประสบการณจากการอาน เพื่อนําไปใชในการแกปญหาในชีวิต 
และมีมารยาทในการอาน ฝกคัดลายมือ เขียนขอความ โดยใชถอยคําถูกตองตามระดับภาษา เขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เลาเหตุการณ ขอคิดเห็น และทัศนคติ เขียนยอความ อธิบาย ชี้แจง แสดง
ความคิดเห็น และโตแยง วิเคราะห วิจารณ แสดงความรู รายงานการศึกษาคนควา และมีมารยาทในการ
เขียน แสดงความคิดเห็น ประเมินเร่ือง วิเคราะหและวิจารณ เพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พูดรายงาน
เรื่องท่ีศึกษาคนควาจากเร่ืองที่ฟง พูดโนมนาวตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุมีผล พูดในโอกาสตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคและดูและมีมารยาทในการฟง การด ูและการพูด 
 เพ่ืออานเขียนฟง ดูพูดใชภาษาถูกตองตามหลักเกณฑ เห็นคุณคาของวรรณคดี วรรณกรรม
วรรณกรรมทองถ่ิน มีมารยาทในการใชภาษา นําความรูและประสบการณไปใชพัฒนาตนเองใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๑๐ 
ท๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
ท๔.๑ ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
ท๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
 
รวมท้ังหมด  30  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท๒๓๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จําแนกการใชคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ประโยค
ท่ีซับซอน และระดับภาษา สําคัญ เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความ และรายงาน วิเคราะห 
วิจารณจากเรื่องที่อาน ใชถอยคําถูกตองตามระดับ เขียนยอความ อธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และ
โตแยง วิเคราะห วิจารณ แสดงความรู กรอกแบบสมัครงาน รายงานการศึกษาคนควาจากเร่ืองที่ฟง ดูและ
พูดในโอกาสตาง ๆไดตามวัตถุประสงคและมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
 ฝกอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง ระบุความแตกตางของคาํที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
สรุปใจความสําคัญ เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความ และรายงาน  วิเคราะห วิจารณจาก
เรื่องท่ีอานแลวประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนโดยประเมินคาแนวคิดจากเร่ืองท่ีอาน และ 
มีมารยาท ในการอาน ฝกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนขอความ โดยใชถอยคําถูกตองตามระดับ 
เขียนยอความ อธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโตแยง วิเคราะห วิจารณ แสดงความรู กรอกแบบ
สมัครงาน รายงานการศึกษาคนควา และมีมารยาทในการเขียน ฝกแสดงความคิดเห็น และประเมินเร่ือง 
วิเคราะหและวิจารณ เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเร่ืองที่คนควาจากเรื่องที่ฟง ดูและพูดใน
โอกาสตาง ๆไดตามวัตถุประสงคและมีมารยาท ในการฟง การดู และการพูด ฝกอานวรรณคดีวรรณกรรม 
วรรณกรรมทองถ่ิน วิเคราะหคุณคาจากเรื่องท่ีอาน ทองบทอาขยาน และ บทรอยกรองที่มีคุณคาเพ่ืออาน 
เขียน ฟง ดู พูด  ใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักเกณฑ 
 เพ่ืออานเขียนฟง ดูพูดใชภาษาถูกตองตามหลักเกณฑ เห็นคุณคาของวรรณคดี วรรณกรรม 
วรรณกรรมทองถ่ิน และใชภาษาอยางมีมารยาท นําความรูไปใชพัฒนาตนเอง ในชีวิตประจําวันไดอยาง 
มีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/5, ม.๓/6, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/5, ม.๓/6, ม.๓/7, ม.๓/8, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท๓.๑ ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๖ 
ท๔.๑ ม.๓/1, ม.๓/2 
ท๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 
รวมท้ังหมด  23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐๑  รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทยฟง ดู พูด        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง การจับใจความ และการวิเคราะหจาก
เรื่องท่ีอาน  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสาร การเขียนจดหมายสวนตัว การพูดเลา
เรื่องการพูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู การพูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับเร่ือง
ท่ีฟงและดู การพูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ในทองถ่ินและจากการ
ฟง  การดู และการสนทนา ศึกษาเสียงในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย วิเคราะหหนาที่ และชนิดของ
คําในประโยค วรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน การวิเคราะหวรรณคด ีและวรรณกรรมไทย 
 ฝกใชกระบวนการอาน การฟง การพูด การเขียน การอธิบาย การสรุป ยกตัวอยาง และการคิด
วิเคราะห  และเรียนรูจากสื่อตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและมีทักษะในการใชภาษาทั้งการอาน 
การเขียน การฟง การดู การพูด สื่อความหมาย สื่อสารถูกตอง มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
วิเคราะห วิจารณ  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ สนุกสนานและมีมารยาทในการฟง การพูด  
การดู การอาน และการเขียน 
 เพ่ือความตระหนัก เห็นคุณคา มีความภูมิใจในภาษาไทย มีนิสัยรักการอาน และอนุรักษสืบสาน
มรดกทางภาษา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  แสดงมารยาทการฟง ด ูพูด อยางเหมาะสม สอดคลองกับวัฒนธรรมและมีคุณธรรม 
๒.  มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการฟง การด ูและฝกทักษะการฟง การดู โดยสรุปความและจับประเด็นได 
๓.  แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูดและสามารถพูดเลาเรื่องโดยเฉพาะนิทานได 
๔.  สามารถพูดประเภทตาง ๆ ตามท่ีกําหนดได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐2  รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทยฟง อาน เขียน   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรอง การอานในใจ เพ่ือจับใจความ คิดวิเคราะหความรู
และขอคิดจากเรื่องที่อานได ระบุเหตุผลขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน ปฏิบัติตามคูมือแนะนํา
วิธีการใชงานของเครื่องมือเคร่ืองใชในระดับที่ยากข้ึน และฝกอานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค และ
ขอความตาง ๆ ไดถูกตอง คลองแคลว ฝกคัดลายมือตัวบรรจง เขียนสื่อสารไดถูกตอง ชัดเจน สละสลวย ฝก
เขียนสะกดคําไดถูกตอง คลองแคลว เขียนสื่อความไดตรงตามวัตถุประสงค ใชถอยคําสํานวนภาษาถูกตอง
เหมาะสม ฝกเขียนคัดลายมือใหสวยงามชัดเจนมีมารยาทในการอานการเขียน 
 ฝกใชกระบวนการเรียนรูแบบกระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนภาษา เพื่อใหเกิดความรู เกิดทักษะการอาน การเขียน มีความสามารถในการสื่อสารเปน
ผูมีนิสัยรักการอานการเขียน ใฝเรียนใฝรู  มุงม่ันในการทาํงาน 
 เพ่ือสามารถนําทักษะการอาน และการเขียนไปใชตัดสินใจ อีกทั้งตองการใหเยาวชนไทย  
รักษาเอกลักษณของชนชาติไทยไว โดยมีทั้งการอาน และการเขียนท่ีเปนแบบฉบับของเราเอง โดยการ
รวมกันอนุรักษ ตํานาน และนิทานพื้นบานสืบตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อานออกเสยีงคํา  กลุมคํา  ประโยค  และขอความตาง ๆ ไดถูกตอง  คลองแคลว 
๒. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน 
๓.  อานในใจแลวจับใจความได 
๔.  ระบุเหตุผลและขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน 
5. อานและคิดวิเคราะหความรูและขอคิดได 
6. มีมารยาทในการอาน 
7.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งหนา 
8. เขียนสื่อความได 
9. เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง เขียนสะกดคําถูกตอง เขียนประโยคสื่อสารถูกตอง ชัดเจนสละสลวย 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐3  รายวิชา การอานเพื่อพัฒนาตนเอง ๑           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของการอานและคุณสมบัติของผูอานที่ดี อธิบายจุดประสงค ประโยชนของ 
การอาน องคประกอบที่ทําใหการอานนาสนใจ บอกขั้นตอนและขอปฏิบัติ การอานออกเสียง สรางนิสัย 
ใหรักการอาน และมีมารยาทในการอาน อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบ แนวคิดผังความคิด บันทึก 
ยอความ อานหนังสือ ตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ อธิบายคุณคาขอคิด และนําเสนอเรื่องท่ีอาน ลําดับ
เหตุการณ  และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานระบุใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเร่ืองที่อาน  
เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน บอกความหมาย อธิบายการอานเพ่ือพัฒนาตนเอง อานเรื่องสั้นอยาง
หลากหลาย โดยจับเวลาแลวถามเก่ียวกับเรื่องที่อาน 
 ฝกทักษะการอาน เขียน ฟง ดู  และพูด การใชภาษา การศึกษา การสืบคน การประเมิน โดยใช
กระบวนการสรางคานิยม เรียนความรู ความเขาใจ สรางความคิดรวบยอด คิดวิจารณญาณ ความเขาใจ
ลึกซึ้ง เรียนรูดวยกลุมสัมพันธ มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค นําเสนอผลงานอยางสรางสรรค 
 เพ่ือตระหนักเห็นคุณคาของความมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน   
มีจิตสาธารณะ มีความรกัชาติ  ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริตรักความเปนไทย มีความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   บอกหลักการอาน ความสําคัญของการอาน จุดมุงหมายของการอาน 
๒.   บอกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน 
๓.   บอกแนวคิดกับการอาน 
๔.   บอกลักษณะของคาํและพยางค 
๕.   สามารถอานออกเสียงคาํในภาษาไทย 
๖.   อานในใจและอานออกเสียงรอยแกวประเภทตาง ๆ ไดคลองถูกตองตามอักขรวิธีทั้งเร่ืองที่เปนความรู
 และความบันเทงิ 
๗.   อธิบายความหมายของคาํและสํานวนจากบริบทตาง ๆ จากการอาน จับใจความสําคัญ รู จํา เขาใจ  
      นําไปใช เร่ืองท่ีอานที่เปนรอยแกว 
๘.   อธิบายความหมายของคาํและสํานวนจากบริบทตาง ๆ จากการอาน จับใจความสําคัญ รู จํา เขาใจ  
      นําไปใช เร่ืองท่ีอานที่เปนรอยแกว 
๙.   เลาเรื่องและยอเร่ืองจากการอาน 
๑๐. แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาน 
๑๑.  นําความรูและประสบการณจากการอานมาใชในการคิด ตัดสินใจ และแกปญหาในการดําเนินชีวิต 
๑2.  เลือกอานหนังสือ และใชแหลงเรียนรูเพื่อเปนพื้นฐานการอาน 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 
 
  



29 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐4  รายวิชา การอานเพื่อพัฒนาตนเอง 2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการตีความ วิเคราะหและประเมินคางานเขียน ลักษณะของรอยกรองประเภทกลอน 
กาพย โคลงสี่สุภาพ อานออกเสียงถูกตองตามลักษณะคําประพันธท้ังที่เปนความรูและความบันเทิง 
อานตรวจสอบความรูและคนควาเพ่ิมเติมถูกตองตามอักขรวิธีและลักษณะคํา ท้ังดานภาษา เนื้อหา  
จับใจความสําคัญ แยกขอเท็จจรงิ ขอคิดเห็น พิจารณาคํา ความหมายในบริบทตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล 
 ฝกทักษะการอานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรอง การอานในใจ เพื่อจับใจความสําคัญ ระบุ
เหตุผลขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงานของเครื่องมือเคร่ืองใช
ในระดับที่ยากขึ้น ฝกคัดลายมือตัวบรรจง เขียนสื่อสารไดถูกตอง ชัดเจน สละสลวย โดยใชกระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู  กระบวนการเรียนภาษา 
 เพ่ือใหเกิดทักษะการอานการเขียนภาษาไทยและใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มีมารยาทในการเขียน เปนผูใฝรูใฝเรียนเปนผูรูรักษวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ศึกษาหลักในการอานตีความ 
๒.   ศึกษาวิธีการและประโยชนของการอานดวยความวิเคราะห 
๓.   อานตีความ วิเคราะห และประเมินคางานเขียนท่ีเปนรอยแกว 
๔.   ศึกษางานเขียนรอยกรองประเภท กลอน กาพย โคลงสี่สุภาพ 
๕.   อานออกเสียงรอยกรองประเภท กลอน กาพย โคลงสี่สุภาพ 
๖.   อานและเขาใจความหมายของถอยคาํและสํานวน 
๗.   จับใจความสําคัญ รูจํา เขาใจ นําไปใชและวิเคราะหเรื่องที่อานท่ีเปนรอยกรอง 
๘.   เลาเรื่องและยอเร่ืองจากการอาน 
๙.   แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหและประเมินคาเร่ืองท่ีอาน 
๑๐.  นําความรูและประสบการณจากการอานมาใชในการคิด ตัดสินใจ และแกปญหาในการดําเนินชีวิต 
๑๑.  มีมารยาทในการอาน และมีนิสัยรักการอาน 
๑๒.  เลือกอานหนังสอื และใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐5  รายวิชา หรรษาภาษาไทย        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย และลักษณะของการเลนเกมในรายวิชาหรรษาภาษาไทย ประเภท เกม 
บทบาทสมมติ ปริศนาคําทาย สํานวน สุภาษิต ซึ่งนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเปน
เรื่อง ที่กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คอมพิวเตอรกับการเรียนการสอนจะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและสงผล ตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ฝกคนควารวบรวมขอมูล  การเรียนรูผานเกม (Game-based learning) ถือเปน e-learning  
อีกรูปแบบหนึ่งที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนเอง (engage learners with their own 
learning) บนพ้ืนฐานแนวคิดที่จะทําใหการเรียนรูเปนเรื่องสนุกตามแนวคิด Edutainment และการแสดง
บทบาทสมมติ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความใฝรู  ใฝเรียน มีความรูเร่ืองความหมาย  ลักษณะของการเลนเกมรูปแบบตาง 
ๆ มุงมั่นในการทํางาน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดี กลาแสดงออกและตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   นักเรียนมีความกลาแสดงออกโดยผานการเลนเกมหรือการแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน 
๒.   นักเรียนเขาใจรูปแบบของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมและสามารถเลนเกมไดอยางถูกตอง สนุกสนาน  
 อยางมีประสิทธิภาพ 
๓.   นักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
๔.   นักเรียนมีความสามัคค ีรูจักกระบวนการทํางานกลุม 
๕.   นักเรียนสามารถนาํความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐6  รายวิชา นิทานพ้ืนบาน             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ประเภทของนิทาน ความเชื่อนิทาน อานและวิเคราะหนิทานปรัมปรา นิทาน
อธิบาย นิทานเก่ียวกับความเชื่อ 
 ฝกการฟงคําบรรยายจากอาจารย ศึกษาจากแบบเรียน หนังสือ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส
แสดงบทบาทสมมุติจากวรรณกรรมที่อาน คนควาดวยตนเองและนําความรูที่ไดมาอภิปรายและรายงาน
หนาชั้นเรียน 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน มีความรูเรื่องความหมาย ประเภทของนิทาน ความเชื่อจาก
นิทาน อานและวิเคราะหนิทานปรัมปรา นิทานอธิบาย นิทานเกี่ยวกับความเชื่อ มุงม่ันในการทํางาน ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางดี กลาแสดงออกและตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของนิทานพื้นบานและนิทานประเภทตาง ๆ ได 
๒.   นักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อหาของนิทานพ้ืนบานและนิทานประเภทตาง ๆ ได 
๓.   นักเรียนสามารถพิจารณาคติชน ความเชื่อของเนื้อหานิทานพื้นบานและนิทานประเภทตาง ๆ ได 
๔.   นักเรียนสามารถเลาเร่ืองและตอบคําถามตามเนื้อเรื่องนิทานพ้ืนบานและนิทานประเภทตาง ๆ ได 
๕.   นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเปนมาของนิทานพื้นบานและนิทานประเภทตาง ๆ ได 
๖.   นักเรียนตระหนักและบงชี้ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีนิทานพ้ืนบานเปนมรดกทาง          
 วัฒนธรรมและทางภาษาได 
๗.   นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเชื่อดานคติชนวิทยาที่แฝงอยูในนิทานพ้ืนบานและนิทานประเภท
 ตาง ๆ กับคติชนวิทยาในสังคมปจจุบัน 
๘.   นักเรียนมีความกลาแสดงออกโดยผานการเลาเรื่องหรือการแสดงหนาชั้นเรยีนเก่ียวกับนิทานพ้ืนบาน 
๙.   นักเรียนมีความสามัคค ีรูจักกระบวนการทํางานกลุม 
๑๐.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
๑๑.  นักเรียนสามารถบอกขอคิด คติ และความรูท่ีไดจากนิทานพื้นบาน และนิทานประเภทตาง ๆ  
๑๒.  นักเรียนสามารถนาํความรูและขอคดิไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐7  รายวิชา คัดเขียนสื่อภาษา ๑            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง             จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยใชถอยคําถูกตองชัดเจน สละสลวย
เหมาะสม มีเทคนิคการเขียนสะกดคํา การแตงประโยค การเขียนขอความ การเขียนสื่อสารโดยใชคําถูกตอง 
และเหมาะสมตามระดับภาษา การกรอกแบบรายการตาง ๆ การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการอยางสรางสรรค และมีมารยาทในการเขียน 
 ฝกทักษะการอาน เขียน ฟง ดู และพูด การใชภาษา การสรางคานิยม กระบวนการกลุม การฝก
ปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูจากประสบการณจริง อธิบายนําเสนอ และลงมือปฏิบัติ การสืบคน
ขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิด ตระหนักและเห็นคุณคาของความมีวินัย ใฝรูใฝเรียน 
มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย การมีจิตสาธารณะ  
โดยอยูบนพ้ืนฐานการใชทักษะชีวิต ดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี และการประยุกตนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   สามารถศึกษาพื้นฐานการคัดลายมือ ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการได 
๒.   สามารถคัดลายมือตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ ตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดตามหลักเกณฑ 
๓.   สามารถเขียนสะกดคาํถูกตองตามอักขรวิธี เลือกใชคาํตรงความหมาย 
๔.   สามารถใชหลักการเขียน กระบวนการเขียนประเภทตาง ๆ โดยนําวิธีการของแผนภาพความคิด  
      จัดลําดับความคิด มาพัฒนางานเขียน 
๕.   มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการอาน สนใจในการศึกษาคนควา เลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความ 
 ไดอยางประณีต 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐8  รายวิชา คัดเขียนสื่อภาษา 2            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง             จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยใชถอยคําถูกตองชัดเจน สละสลวย
เหมาะสม มีเทคนิคการเขียนสะกดคํา การแตงประโยค การเขียนขอความ การเขียนสื่อสารโดยใชคําถูกตอง 
และเหมาะสมตามระดับภาษา การกรอกแบบรายการตาง ๆ การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการอยางสรางสรรค 
 ฝกทักษะกระบวนการอาน เขียน ฟง ดู และพูด การใชภาษา การสรางคานิยม กระบวนการกลุม 
และการฝกปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูจากประสบการณจริง อธิบายนําเสนอ และลงมือปฏิบัติ  
การสืบคนขอมูล รวมทั้งการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงตามรปูแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิด ตระหนักและเห็นคุณคาของความมีวินัย ใฝรูใฝเรียน
มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย การมีจิตสาธารณะ  
โดยอยูบนพ้ืนฐานการใชทักษะชีวิต ดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี และการประยุกตนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   สามารถศึกษาพื้นฐานการคัดลายมือ ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการได 
๒.   สามารถคัดลายมือตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ ตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดตามหลักเกณฑ 
๓.   สามารถเขียนสะกดคาํถูกตองตามอักขรวิธี เลือกใชคาํตรงความหมาย 
๔.   สามารถใชหลักการเขียน กระบวนการเขียนประเภทตาง ๆ โดยนําวิธีการของแผนภาพความคิด 
 จัดลําดับความคิด มาพัฒนางานเขียน 
๕.   มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการอาน สนใจในการศึกษาคนควา เลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความ 
 ไดอยางประณีต 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒๐9  รายวิชา หองสมุดเพ่ือการเรียนรู 1          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายขอปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองหองสมุดและแหลงเรียนรู หนังสือในหองสมุด การใช
หองสมุดโรงเรียน หนังสืออางอิงควรรู การเขียนอธิบายเรื่องวัสดุสารสนเทศหองสมุด หนังสืออางอิง  
การดูแลรักษาหนังสือ และปฏิบัติตนใหเปนผูมีมารยาทในการอาน การใชหองสมุดรวมถึงแหลงเรียนรูตางๆ 
 โดยกระบวนการกลุม กระบวนการสรางความตระหนัก ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือใหเห็นคุณคา เกิดความรู ความเขาใจ มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู วิเคราะห วิจารณ
ผลงานความรูตาง ๆ ดวยความชื่นชมในวรรณกรรม สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน และรักการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 
ผลการเรียนรู 
1.   สามารถศึกษาและอธิบาย เกี่ยวกับที่มาประวัติ  และขอปฏิบัติในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู 
  อื่นตามมารยาทในการใชหองสมดุ 
2.   สามารถศึกษาและอธิบายเรื่องวัสดุสารสนเทศในหองสมุด และสามารถแยกประเภทของวัสดุ
 สารสนเทศไดอยางถูกตอง 
3.   สามารถศึกษา และอธิบายเก่ียวกับหนงัสืออางอิง ประเภทหนังสืออางอิง   รูวิธีใชหนังสืออางอิง 
4.    มีมารยาทในการอานและดูแลรกัษาหนังสืออยางงาย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒๑๒10  รายวิชา หองสมุดเพ่ือการเรียนรู 2          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา เห็นความสําคัญของการอาน รูจักการสรุปขอมูลจากสารสนเทศในหองสมุด และ
สารสนเทศออนไลน นํามาขอมูลมาสื่อสารดวยถอยคําที่สละสลวย รวมทั้งนําเสนอสารสนเทศนั้น ๆ  
ตามรูปแบบที่ตนถนัดได  
 โดยกระบวนการกลุม กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือใหเห็นคุณคา เกิดความรู ความเขาใจ มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  
วิเคราะห วิจารณผลงานความรูตาง ๆ ดวยความชื่นชมในวรรณกรรม สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และรกัการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 
ผลการเรียนรู 
1.   ศึกษาคนควา อานแลวสรุปขอมูลจากเรื่องที่อานจากสารสนเทศในหองสมดุ และสารสนเทศออนไลน 
2.   สามารถสรุปขอมูลจากสารสนเทศในหองสมุดและสารสนเทศออนไลน สื่อสารดวยถอยคําที่เหมาะสม  
 สละสลวย 
3.   สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศใน  รูปแบบตาง ๆ ที่ตนเองถนัดแกผูอ่ืนได 
4.   มีมารยาทในการอาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒01  รายวิชา การพูดและเขียนพ้ืนฐาน            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายและลักษณะการพูดและเขียนเชิงสรางสรรค เห็นความสําคัญของการพูดตาม
โอกาสตาง ๆ นําไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีเหตุผล ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตามหลักการพูด มีนิสัยรัก
การเขียน สนใจการศึกษาคนควา ใชภาษาในการเขียนอยางประณีต 
 ฝกการพูด โดยพูดแนะนําตนเอง พูดรับการสัมภาษณ อานใหท่ีประชุมฟง กลาวคําขอบคุณ 
พูดบรรยายและพรรณนา พูดแสดงความคิดเห็น พูดเลาเหตุการณที่ประสบ พูดเลาเรื่องที่ไดจากการอาน
พูดโฆษณา พูดโตวาที เขียนเลาเรื่อง เขียนบันทึก และแตงนิทานไดอยางสรางสรรค 
 เพ่ือใหสามารถพูดและเขียนไดอยางมีศิลปะ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มุงมั่นในการ
ทํางาน มีจิตสํานึกรักความเปนไทย มีมารยาทในการพูดและเขียน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   สามารถศึกษาพื้นฐานการเขียนเชิงสรางสรรค สอดคลองกับวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 
๒.   สามารถใชหลักการเขียน กระบวนการเขียนประเภทตาง ๆ โดยนําวิธีการของแผนภาพความคิด 
 จัดลําดับความคิด มาพัฒนางานเขียน 
๓.   เขียนสะกดคาํถูกตองตามอักขรวิธี เลือกใชคําตรงความหมาย 
๔.   มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการอาน สนใจในการศกึษาคนควา เลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความ 
 ไดอยางประณีต 
๕.   สามารถศึกษาพื้นฐานการพูดเชิงสรางสรรค สอดคลองกับวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 
๖.   มีมารยาทการพูดและแสดงกิริยาทาทางตามหลักการพูด 
๗.   ศึกษาหลักการพูด พูดเสนอความรู แสดงทรรศนะ ใชภาษาถูกตองเหมาะสม และวิเคราะห 
 ประเมินผลการพูดอยางมีเหตุผล 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒02  รายวิชา การพูดและเขียนเชิงสรางสรรค        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของงานเขียนประเภทรอยกรอง บอกลักษณะบังคับของคําประพันธประเภท
กาพยยานี ๑๑ และกลอนสุภาพได นิสัยรักการเขียน สนใจการศึกษาคนควา ใชภาษาในการเขียนอยาง
ประณีต 
 ฝกการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค รูจักพ้ืนฐานของการพูด และการเขียนเชิงสรางสรรครูจัก
เลือกใชคํา สํานวน และโวหารจากการพูด และการเขียน เชิงบรรยาย เชิงพรรณนา 
 เพ่ือใหแงคิดในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค รูจักใชจินตนาการในเชิงสรางสรรค สามารถ
พูดชักชวนใหทํางานเพ่ือสวนรวม รูจักบทรอยกรอง  สามารถแตงบทรอยกรองได รูจักกลอนเพลงและเพลง
ทองถ่ินของแตละภาค    
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถใชหลักการเขียน กระบวนการเขียนประเภทตาง ๆ โดยนําวิธีการของแผนภาพความคิด 
 จัดลําดับความคิด มาพัฒนางานเขียน 
๒. มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการอาน สนใจการศึกษาคนควา เลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความ
 ไดอยางประณีต 
๓.   สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี ๑๑ ไดอยางสรางสรรค 
๔.   สามารถแตงรอยกรองประเภทกลอนสุภาพและกลอนเปลา 
๕.   มีมารยาทการพูดและแสดงกิริยาทาทางตามหลักการพูด 
๖.   ศึกษาหลักการพูด พูดเสนอความรู แสดงทรรศนะ ใชภาษาถูกตองเหมาะสม และวิเคราะห 
 ประเมินผลการพูดอยางมีเหตุผล 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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รหัสวิชา ท๒2๒03  รายวิชา นิทานทองถิ่น        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2             เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง              จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของนิทาน ประเภท และลักษณะของนิทานทองถ่ิน โดยศึกษาเก่ียวกับที่มา 
เนื้อหา  คําศัพท  สํานวน ความหมาย และอิทธิพลที่มีตอการดํารงชีวิต 
 ฝกทักษะการอาน การเขียน การฟง การดู  และการพูด อธิบายความสําคัญ ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะเดน และสวนประกอบของนิทานทองถ่ิน เปรียบเทียบตํานานและนิทานทองถ่ินของไทยกับอาเซียน 
จําแนกประเภทของวรรณกรรมทองถ่ินของแตละภาค สามารถเลาเรื่องวรรณกรรมทองถ่ินเรื่องเดนใน
ทองถิ่นของตน เพ่ือใหมองเห็นภาพสะทอนทางวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ คานิยมของคนในทองถ่ิน 
รวมทั้งบอกคุณคา ประโยชน และแนวทางมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถ่ิน โดยใช
ทักษะกระบวนการเรียนความรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติ
และกระบวนการพัฒนาลักษณะนสิัย 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญ รูจักวิธีการและแนวทางในการ
อนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมและดํารงไวเปนสมบัติของชาติ       
 
ผลการเรียนรู 
๑.   นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับที่มา เนื้อหา คําศัพท สํานวน ความหมาย ของนิทานทองถ่ินได 
๒.   นักเรียนสามารถบอกความสําคัญ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะเดน อธิบายสวนประกอบของนิทานทองถ่ินได 
๓.   นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ และสรุปความจากเรื่องที่อานได 
๔.   นักเรียนสามารถเปรียบเทียบตํานานและนิทานทองถ่ินของไทยกับอาเซียน 
๕.   นักเรียนสามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางเหมาะสม และสรางสรรค 
๖.   นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะหนิทานทองถ่ินท่ีอานได 
๗.   นักเรียนสามารถบอกขอคิดท่ีไดรับจากนิทานทองถ่ินท่ีอานได  
๘.   นักเรียนมีความตระหนักซึ่งคุณคาของนิทานทองถ่ิน และรวมกันอนุรักษ 
๙.   นักเรียนสามารถสรางสรรคโดยเอานิทานทองถ่ินเดิม  มาเปนแบบอยางเรื่องราวในการทําหนังสือ 
 เลมเล็ก 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



39 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒04  รายวิชา มัคคุเทศกนอย ๑       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา บทบาทหนาที่คุณลักษณะ
มารยาท บุคลิกลักษณะท่ีจําเปนของมัคคุเทศก บทบาทในการวางตัว การพูด และจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศกรูปแบบการนําเท่ียว ตลอดจนการฝกประสบการณเก่ียวกับการเปนมัคคุเทศก 
 ฝกใชกระบวนการคิด การวิเคราะห การสื่อสาร กระบวนการสืบคนขอมูลจากการแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุม การบวนการปฏิบัติ การใชทักษะเพ่ือใหเกิด
กระบวนการเรียนรูความเขาใจในการเปนมัคคุเทศก รวมทั้งการไดปฏิบัติงานในหนาที่มัคคุเทศกนําเท่ียว 
 เห็นคุณคาของอาชีพมัคคุเทศกและมีสวนรวมในการอนุรักษและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีสวนรวมในการเชิญชวนใหนักทองเท่ียวหันมาสนใจ
เที่ยว ในทองถ่ินและประเทศไทยมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัดสิงหบุรีและท่ี
สําคัญเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เพ่ือใหเขาใจความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา บทบาทหนาที่คุณลักษณะมารยาท บุคลิกลักษณะ
 ที่จําเปนของมัคคุเทศก  
๒.   เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.   เพ่ือใหเขาใจบทบาทในการวางตัว การพูด และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก 
๔.   เพ่ือใหมีสวนรวมในการเชิญชวนใหนักทองเที่ยวหันมาสนใจเที่ยวในทองถ่ินและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



40 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒05  รายวิชา มัคคุเทศกนอย 2       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา บทบาทหนาที่คุณลักษณะ
มารยาท บุคลิกลักษณะท่ีจําเปนของมัคคุเทศก บทบาทในการวางตัว การพูด และจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศกรูปแบบการนําเท่ียว ตลอดจนการฝกประสบการณเก่ียวกับการเปนมัคคุเทศก 
 ฝกใชกระบวนการคิด การวิเคราะห การสื่อสาร กระบวนการสืบคนขอมูลจากการแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุม การบวนการปฏิบัติ การใชทักษะเพ่ือใหเกิด
กระบวนการเรียนรูความเขาใจในการเปนมัคคุเทศก รวมทั้งการไดปฏิบัติงานในหนาที่มัคคุเทศกนําเท่ียว 
 เพ่ือใหเห็นคุณคาของอาชีพมัคคุเทศกและมีสวนรวมในการอนุรักษและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีสวนรวมในการเชิญชวนใหนักทองเท่ียวหันมา
สนใจเที่ยวในทองถ่ินและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัดสิงหบุรี
และที่สําคัญเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
1. เพ่ือใหเขาใจความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา บทบาทหนาที่คุณลักษณะมารยาท บุคลิกลักษณะ
 ที่จําเปนของมัคคุเทศก  
2.   เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.   เพ่ือใหเขาใจบทบาทในการวางตัว การพูด และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก 
4.   เพ่ือใหมีสวนรวมในการเชิญชวนใหนักทองเที่ยวหันมาสนใจเที่ยวในทองถ่ินและในจังหวัดสิงหบุรี 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒06  รายวิชา ภาษาไทยในบทเพลง       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาบทเพลง ฟงเพลง ดูภาพยนตรเพลง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะหวิจารณ
ประเมินคา เขียนและพูดแสดงความรู ความคิดเห็น แนวคิด การใชภาษาตามหลักการวิเคราะหวิจารณ
วรรณคดีและวรรณกรรมเบ้ืองตน 
 ฝกใชกระบวนการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด ตลอดจนกระบวนการกลุม 
ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยในบทเพลง 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจโลกทัศนและวิถีชีวิตของคน ขนบธรรมเนียมประเพณี                
ความเชื่อ คานิยม มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาในชีวิตที่อยูรวมกันภายในสังคมไดอยาง                   
มีเหตุผล เลือกรับสื่อในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณ มีมารยาทการอาน การฟง การดูและการพูด              
การเขียน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และประเภทของเพลงได 
๒.   นักเรียนมีความเขาใจ และสามารถเลือกเพลงท่ีมีคุณคาทางดานภาษาไทย เพื่อมาใชวิเคราะห 
 สังเคราะห ตีความ และประเมินคาได 
๓.   นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ และสรุปความจากเรื่องที่อานได 
๔.   นักเรียนมีความกลาแสดงออก และสามารถรองเพลงที่มีคุณคาในดานการใชภาษาไทย ออกมาไดอยาง
 ไพเราะ เหมาะสม 
๕.   นักเรียนสามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางเหมาะสม และสรางสรรค 
๖.   นักเรียนสามารถวิเคราะหความดีเดนดานวรรณศิลป และเน้ือหาของภาษาไทยที่ปรากฏในบทเพลงได 
๗.   นักเรียนสามารถสังเคราะหความดีเดนดานวรรณศิลป  และเนื้อหาของภาษาไทยที่ปรากฏ                  
 ในบทเพลงได 
๘.   นักเรียนสามารถนาํขอคดิที่ไดรับ จากบทเพลงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒07  รายวิชา หองสมุดเพ่ือการศึกษา 1      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัดของตน เห็นความสําคัญของการอาน ศึกษาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูหนังสือ 
คนควาขอมูลสารสนเทศออนไลน เรียบเรียงขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน 
 โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะกระบวนการ
สรางความตระหนัก ทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการแกปญหา     
 เพ่ือใหมีความรู  มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรูและเชื่อมโยงความรูตางๆ มีความชื่นชม  
เห็นคุณคา วิเคราะห วิจารณผลงาน สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
มีความเขาใจเก่ียวกับการใชหองสมุดทําใหรักการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต  
มีมารยาทและคุณธรรมในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู 
 
ผลการเรียนรู 
1.   ปฏิบัติตนตามมารยาทในการใชหองสมุดได 
2.   สามารถศึกษา และอธิบาย การจัดหมวดหมูหนังสือและสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดได 
3.   สามารถ ศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศของหองสมุดและสารสนเทศออนไลนได 
4.   สามารถเรียบเรียงขอมูลนําเสนอขอมูล สารสนเทศไดอยางมีระเบียบแบบแผน 
5.   มีมารยาทในการอานและรูจักการดูแลรักษาหนังสือ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒2๒08  รายวิชา หองสมุดเพ่ือการศึกษา 2      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัดของตน เห็นความสําคัญของการอาน ศึกษาเก่ียวกับการเขียนรายงานการศึกษา
คนควา วิธีการรวบรวม เรยีบเรียงขอมูลท้ัง ขอมูลสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด และ
สารสนเทศจากสื่อออนไลน มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชหองสมดุ 
 โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสรางความตระหนัก ทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการปฏิบัติ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา    
 เพ่ือใหมีความรู มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรูและเชื่อมโยงความรู มีความชื่นชม เห็นคุณคา 
วิเคราะห สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําใหรักการศึกษาคนควา
ดวยตนเองอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต มีมารยาท และคณุธรรมในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู 
 
ผลการเรียนรู 
1.   สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด  ขอมูลออนไลน  ฐานขอมูล
 อิเลก็ทรอนิกสได 
2.   สามารถเรียบเรยีงขอมูล และเขียนรายงาน จากการศึกษาคนควาได   
3.   สามารถมาเขียนอางอิง หรือบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ขอมูลออนไลน 
 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสได 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒01  รายวิชา หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๑            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักภาษาไทยเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคํา
ในภาษาไทย การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย รวมทั้ง การคิด 
วิเคราะห ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย กลุมคําและประโยค เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลัก 
ภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหการใชภาษาไทยและใชไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการอนุรักษ
และพัฒนาภาษาไทย  
 ฝกการฟงคําบรรยายจากอาจารย หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คูมือ สื่อสาร 
มวลชนรูปแบบตาง ๆ สื่ออินเทอรเน็ต การสาธิต การเขาคายวิชาการ  และศึกษาคนควาดวยตนเองจาก 
เว็บไซตตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการคิด การสื่อสาร การพูดและใชเทคโนโลยีแกปญหาตาง ๆ
นํามาใชกับทักษะชีวิต และเปนนกัเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงคคือ รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน  อีกทั้งยังเปนผูที่มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันการทํางาน รกัความเปนไทยและ
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของภาษา ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบของภาษา
 และระบุลักษณะสําคัญของภาษาไทย 
๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเสียงในภาษาไทย ทั้งพยัญชนะ สระและวรรณยุกต พยางคปด 
 พยางคเปด คําเปนคําตาย คําครุคําลหุ รวมทั้งการผันวรรณยุกต 
๓. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุผลของการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 ตลอดจนขอสังเกตเก่ียวกับลักษณะของคาํยืมภาษาตางประเทศที่ใชอยูในภาษาไทย 
๔. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสรางคําในภาษาไทย ทั้งประสมคํา ซ้ําคํา ซอนคํา สมาสคาํ 
 และการสนธิคํา  
๕.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด 
๖.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของกลุมคํา ตลอดจนชนิดและหนาที่ของกลุมคําใน 
      ภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด  
๗.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของประโยค องคประกอบของประโยค และชนิดของ
 ประโยคตามเกณฑที่ใชในการแบง 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



45 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒02  รายวิชา หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักภาษาไทยเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคํา
ในภาษาไทย การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย รวมทั้ง การคิด 
วิเคราะห ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย กลุมคําและประโยค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลัก 
ภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหการใชภาษาไทยและใชไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการอนุรักษ
และพัฒนาภาษาไทย 
 ฝกการฟงคําบรรยายจากอาจารย  หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู มือ 
สื่อสารมวลชนรูปแบบตาง ๆ สื่ออินเทอรเน็ต การสาธิต การเขาคายวิชาการ และศึกษาคนควาดวยตนเอง
จาก เว็บไซตตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการคิด การสื่อสาร การพูดและใชเทคโนโลยีแกปญหาตางๆ
นํามาใชกับทักษะชีวิต และเปนนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงคคอื รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน  อีกทั้งยังเปนผูที่มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันการทํางาน รกัความเปนไทยและ
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของภาษา ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบของภาษา
 และระบุลักษณะสําคัญของภาษาไทย 
๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย ทั้งพยัญชนะ สระและวรรณยุกต พยางคปด
 พยางคเปด คําเปนคําตาย คําครุคําลหุ รวมทั้งการผันวรรณยุกต 
๓. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุผลของการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 ตลอดจนขอสังเกตเก่ียวกับลักษณะของคาํยืมภาษาตางประเทศที่ใชอยูในภาษาไทย 
๔. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสรางคําในภาษาไทย ทั้งประสมคํา ซ้ําคํา ซอนคํา สมาสคาํ 
 และการสนธิคํา  
๕.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด 
๖.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของกลุมคํา ตลอดจนชนิดและหนาที่ของกลุมคําใน
 ภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด  
๗.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของประโยค องคประกอบของประโยค และชนิดของ
 ประโยคตามเกณฑที่ใชในการแบง 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒03  รายวิชา ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ๑           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการวิเคราะหประเด็นความรูจากการฟง ดู ตลอดจนการพูด และเขียนเลาเร่ืองราว
ดวยรอยแกวหรือบทรอยกรอง 
 ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู ขาวสาร รายการโทรทัศน แลววิเคราะหประเด็นความรู ความ
เขาใจ  นําไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน พูดเลาเร่ืองประวัติความเปนมาของจังหวัด ชุมชน สถานที่
สําคัญ  สนทนา อภิปรายการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนจากการศึกษา สังเกต สอบถาม สัมภาษณผูคนและผูนํา
ในทองถ่ิน ชุมชน พูดโทรศัพทอยางถูกตองเหมาะสม มีมารยาท อานออกเสียงรอยแกว ขาว บทรอยกรอง
อานวิเคราะหฉลากโภชนาการ ขาว ประกาศ คําแนะนํา และ คําเชิญชวน คัดลายมือครึ่งบรรทัดถูกตอง 
สวยงาม เขียนเชิงกิจธุระ จดหมายประกาศ คําแนะนํา คําเชิญชวนเรื่องอาหาร สินคา สถานท่ีสําคัญ  
สถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน มีการอางอิงแหลงขอมูล ตรงตามวัตถุประสงค คนควาจากสื่อรูปแบบตาง ๆ 
อยางกวางขวาง ใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางหลากหลาย นําความรู แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม 
 เพ่ือใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู  กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรยีนภาษา กระบวนการ
เรียนรูจากประสบการณจริง การสืบคนขอมูล เพ่ือใหเกิดความรู มีมารยาทในการใชภาษา มีความสามารถ
ในการสื่อสาร ในการคิด ในการใชทักษะชีวิต ในการใชเทคโนโลยี เปนผูใฝเรียนใฝรู มุงมั่นในการทํางาน  
รักความเปนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อานออกเสียงขาว บทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน 
๒   วิเคราะหและวิจารณฉลากโภชนาการ ขาวสาร เหตุการณสําคญั  ประกาศ  คําแนะนําและคําเชิญชวน 
 อยางมีเหตุผล เพ่ือนํามาใชในการดําเนินชีวิต 
๓.   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทดั 
๔.   เขียนขาว ประกาศ คําแนะนํา คําเชิญชวนโดยใชถอยคําไดถูกตองตามระดับภาษา 
๕.   เขียนอัตชีวประวัติ โดยเลาเหตุการณ  ขอคิดเห็น  และทัศนคตใินเร่ืองตาง ๆ 
๖.   เขียนจดหมายกิจธุระติดตอท้ังภาครัฐและเอกชน 
๗.   มีมารยาทในการเขียน 
๘.   วิเคราะหและวิจารณรายการโทรทัศน และนําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
๙.   พูดในโอกาสตาง ๆ  เชน เลาเร่ือง สนทนา  อภิปราย  พูดติดตอทางโทรศพัท ไดตรงตามวัตถุประสงค  
๑๐.  มีมารยาทในการฟง  การดู  และการพูด 
๑๑.  แตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี ๑๑  กลอนหก  กลอนแปด 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒04  รายวิชา ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษามารยาทในการใชภาษาเพ่ือกิจธุระประจําวันในการดําเนินชีวิต ทั้งในดานการพูดเพื่อ 
กิจธุระ การพูดสัมภาษณ การพูดสนทนา การพูดอวยพร พูดในที่ชุมชนในโอกาสตาง ๆ การอานเพ่ือกิจธุระ
ท่ีใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน อานประกาศ อานขาว อานเอกสิทธิ์ที่สําคัญในชีวิต และการเขียนหลักการ
เขียนเพื่อกิจธุระ เขียนคําขวัญ เขียนคาํชักชวน เขียนคํารองขออนุญาตในเร่ืองตาง ๆ เชน การแจงเกิด การ
แจงตาย การย่ืนเรื่องราวรองทุกข เขียนขอความในโอกาสตาง ๆ ใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร 
เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการตาง ๆ ไมวาจะเปนงานสวนตัว งานอาชีพ หรืองานที่ตองทําตาม
กฎหมาย เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองท่ีดี เปนการใชภาษาอยางสรางสรรค สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย 
 ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู เพลง โฆษณา แลววิเคราะหประเด็นความรู ความเขาใจ 
สัมภาษณบุคคลสําคัญในทองถ่ินนํามาเขียนบทความสัมภาษณ พูดโตวาที ยอวาที เก่ียวกับการดําเนินชีวิต
ในชุมชน อานออกเสียง อานวิเคราะหบทความ สารคดี โฆษณานําไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
กรอกแบบฟอรมติดตอกับหนวยงานราชการและเอกชน เขียนชีวประวัติบุคคลสําคัญในทองถ่ิน เขียนคํา
อวยพรในโอกาสตาง ๆ โฆษณา แสดงความรู ความคิด โตแยงบทความ บทโฆษณา แตงเพลงสรางสรรค
สังคม อาน พูดและเขียนไดอยางถูกตองตามหลักการสรางสรรค มีเหตุผล มีการอางอิงแหลงขอมูล คนควา
จากสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง ใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางหลากหลาย นําความรู แนวคิดในการ
พัฒนาตนและสังคม 
 เพ่ือใหเกิดความรู มีมารยาทในการใชภาษา มีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการใช
ทักษะชีวิต ในการใชเทคโนโลยี เปนผูใฝเรียนใฝรู มุงมั่นในการทํางาน รักทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายหลักการใชภาษาอยางสรางสรรค สอดคลองกับวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ 
๒.   บอกความหมายและความสําคัญของการใชภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ และบอกประเภทของกิจธุระ                       
 ในชีวิตประจําวัน 
๓.   อธิบายลักษณะที่ใชในการติดตอสื่อสาร หลักการใชภาษาในการติดตอกิจธุระ ภาษาแบบแผน                        
 ภาษากึ่งแบบแผน ภาษาปาก 
๔.   บอกหลักการฟงและการอานเพ่ือกิจธุระ ท่ีใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
๕.   การพูดเพื่อกิจธุระ กลวิธีในการโนมนาวใจ การสนทนา การสัมภาษณ การพูดโทรศัพท การพูดใน  
 โอกาสตาง ๆ  
๖.   บอกหลักการเขียนเพ่ือกิจธุระ จดและบันทึกการกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ เขียนจดหมาย 
 กิจธุระ เขียนประกาศ โฆษณา เขียนขอความในโอกาสตาง ๆ  
๗.   ใชกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนางานเขียนกิจธุระ และตาํนานท่ีเก่ียวกับเร่ืองราวในทองถ่ินของนักเรียน
 หรอืบริเวณใกลเคียงโดยกําหนดรูปแบบ โครงเร่ือง แผนภาพความคดิ เนื้อหา 
๘.   มีมารยาทในการพูด การอาน การฟง และการเขียน ใชภาษาไดสุภาพถูกตองตามระดับของภาษา 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒05  รายวิชา การอานคดิวิเคราะห            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง              จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 การจับใจความการอานตีความ แปลความหมาย ขยายความ วิเคราะหวิจารณคาดคะเน
เหตุการณ การแสดงความคิดเห็นประเมินคาจากสื่อที่อานประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลง
เรียนรูตาง ๆ ที่ใหขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือใชตอบคําถามการเขียน
สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยเรียบเรียง มีการใชภาษาทีถูกตอง การเชื่อมโยงความคิดจากการอาน  
การเขียนกรอบแนวคิด การเขียนผังความคิด การบันทึก การสรุปความ การยอความ 
 ใชการอานในการสรางความรู ความคิด นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตสามารถ
เขียนสื่อสารยอความใชการอานในการสรางความรูความคิดนําไปใชในการตัดสินใจในการแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิตสามารถเขียนสรุปแนวคิดเขียนแผนผังความคิด เขียนบันทึก เขียนสรปุความ เขียนยอความ 
 มีทัศนคติที่ดีตอการอาน เห็นคุณคาและประโยชนจากการอาน นําไปใชในการพัฒนาตน  
มีมารยาทในการอาน ใฝเรียนรูและอนุรกัษความเปนไทย 
 
ผลการเรียนรู 
1.   จับใจความ ตีความ แปลความ ขยายความ และสรุปความ จากเร่ืองท่ีอาน 
2.   วิเคราะหวิจารณเร่ืองที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล 
3.   คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนําความรูความคิดไปใชในการตัดสินใจ
 แกปญหาในการดําเนินชีวิต 
4.   วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เชื่อมโยงความคิดและเสนอแนวคิด
 ใหมอยางมีเหตุผล 
5.   ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด 
6.   อานเร่ืองตาง ๆ เชื่อมโยงความคิด แลวเขียนกรอบแนวคดิ ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน 
7.   สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาตน
 พัฒนาการเรยีน พัฒนาความรูทางอาชีพ 
8.   มีมารยาทในการอาน 
9.   เห็นคุณคาและประโยชนจากการอาน 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒06  รายวิชา คารมคมความคดิ            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะของบทความท่ีเปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอความแสดงอารมณความรูสึก ภาษา
กับเหตุผล การแสดงทรรศนะ การโตแยง การโนมนาวใจ 
 โดยฝกวิเคราะหและแยกประเภทของบทความเพื่อหาขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอความแสดง
อารมณความรูสึกตอสิ่งตาง ๆ ฝกการใชภาษาในการแสดงเหตุผลใหสามารถแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาว
ใจโดยการโตคารมความคิดได 
 เพ่ือใหผู เรียนมีความใฝ รู  ใฝเรียน มีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะในการใชภาษา  
มีวิจารณญาณ ในการแสดงออกทางอารมณ ความคิด และสามารถใชเหตุและผลในการวิเคราะหขอเท็จจริง 
และขอคิดเห็น 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   บอกขอความที่เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอความแสดงอารมณความรูสึก 
๒.   พูดสรุปสาระเนื้อหาแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากการอาน ฟง ดูได 
๓.   ใชภาษากับเหตุผลในการพูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจได 
๔.   เสนอแนวคดิใหมดวยการใชภาษา และวิธีพูดท่ีถูกตองเหมาะสม มีมารยาท 
๕.   โตคารมคมความคดิตามหัวขอที่กําหนดหรือเลือกเองได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒07  รายวิชา การทําหนังสือสําหรับเด็ก              กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภทของหนังสือสําหรับเด็ก อานหนังสือสําหรับเด็ก เพ่ือใหเกิด
ขอสังเกต เกิดความคิดสรางสรรค ไดแนวทางในการทําหนังสือสําหรับเด็ก ฝกเขียนโครงเรื่อง เขียนเร่ืองฝก
ทําภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ใหสามารถทําหนังสือภาพสําหรับเด็กโดยใชความรู ประสบการณ 
จินตนาการสรางสรรค และใชถอยคําสํานวนที่เหมาะสม นําเสนอผลงานดวยวิธีตาง ๆ  
 ฝกเขียนหนังสือ สําหรับเด็กดวยรอยแกว หรือรอยกรองโดยใชความรู ประสบการณ จินตนาการ 
หรือกําหนดสถานการณขึ้น ใชถอยคําสํานวนสละสลวย ใหเน้ือหาสาระนาอาน กอใหเกิดความเพลิดเพลิน
จะชวยพัฒนาความรู ความคิด 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับพัฒนาการหนังสือสําหรับเด็ก ประเภท และรูปแบบของหนังสือ
สําหรับเด็ก หลักการ ข้ันตอนและเทคนิคการสรางหนังสือสําหรับเด็ก ฝกฝนใหวิเคราะห และประเมินคา 
เพื่อนําไปสูการฝกทําหนังสือสําหรับเด็กที่มีคุณภาพ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็กได 
๒.   บอกประเภทของหนังสือสําหรบัเด็ก 
๓.   สรุปสาระจากหนังสือสําหรับเด็กท่ีอานได 
๔.   บอกความรูสึกจากหนังสือสําหรบัเด็กที่อานได 
๕.   เขียนโครงเร่ือง เนื้อเรื่องหนังสือสําหรับเด็กได 
๖.   ทําภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่องได 
๗.   ทําหนังสือภาพสําหรับเด็กได 
๘.   นําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒08  รายวิชา นิทานอาเซียน               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา  เก่ียวกับอธิบายความสําคัญ ลักษณะเฉพาะ จําแนกประเภทของนิทาน ลักษณะเดนของ
นิทานอาเซียน  แนวทางและการมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรนิทานอาเซียนของแตละประเทศ   
ความสําคัญและการอนุรักษนิทานอาเซียน   
 ฝกทักษะ การอานการเขียนการฟง การดู และการพูด อธิบายความสําคัญ ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะเดน อธิบายสวนประกอบและจําแนกประเภทของนิทาน เปรียบเทียบตํานานและนิทานทองถ่ิน
ของไทยกับอาเซียน จําแนกประเภทของนิทานอาเซียนของแตละประเทศ สามารถเลาเร่ืองนิทานอาเซียน
เรื่องเดนในทองถ่ินของตน เพ่ือใหมองเห็นภาพสะทอนทางวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ คานิยมของคนใน
นิทานอาเซียน รวมทั้งบอกคุณคา ประโยชน  และแนวทางมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรนิทาน
อาเซียน  โดยใชทักษะกระบวนการเรียนความรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห 
กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย พรอมทั้งสรุปความรูขอคิดเพ่ือนําไปประยุกตใช
ในชีวิตจริง 
           เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญ รูจักวิธีการและแนวทางในการ
อนุรักษนิทานอาเซียนอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม และดํารงไวเปนสมบัติของชาติ  รวมทั้งสรางนิสัยรักการ
อาน การเขียน ตระหนักถึงมารยาทท่ีดีในการอาน  การเขียน  การฟง  การด ูและการพูด 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   สรุปเน้ือหานิทานอาเซยีนในระดับที่ยากยิ่งข้ึนได 
๒.  วิเคราะหแนวคิดของนิทานอาเซียนไดถูกตอง 
๓.   สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจรงิได 
๔.   แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตัวละครไดอยางเหมาะสมกับสถานการณในเร่ือง 
๕.   บอกแนวทางและการมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรนิทานอาเซียน 
๖.   มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และ การพูด             
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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รหัสวิชา ท๒3๒09  รายวิชา  หลักภาษาไทย            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง             จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักภาษาเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคําใน
ภาษาไทย การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย รวมทั้ง การคิด 
วิเคราะห ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย กลุมคําและประโยค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลัก
ภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหการใชภาษาไทยและใชไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการอนุรักษ 
และพัฒนาภาษาไทย 
 ฝกทักษะการฟงคําบรรยายจากอาจารย ศึกษาจากแบบเรียน เอกสารคูมือ สื่อสารมวลชน
รูปแบบตาง ๆ สื่ออินเทอรเน็ต การสาธิต และศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการคิด การส่ือสาร การพูดและใชเทคโนโลยีแกปญหาตาง ๆ 
นํามาใชกับทักษะชีวิตและเปนนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงคคือ รักชาติ ศาสตร กษัตริย ซื่อสัตยท้ังตอ
ตนเอง และผูอ่ืนอีกทั้งยังเปนผูที่มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นการทํางาน รักความเปนไทยและ 
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของภาษา ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบของภาษา
 และระบุลักษณะสําคัญของภาษาไทย 
๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเสียงในภาษาไทย ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต พยางคปด 
 พยางคเปด คําเปนคําตาย คําครุลหุ รวมท้ังการผันวรรณยุกต 
๓.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุผลของการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 ตลอดจนขอสังเกตเก่ียวกับลักษณะของคาํยืมภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 
4. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสรางคําในภาษาไทย ทั้งคาํประสม ซ้ําคํา ซอนคํา สมาสคํา 
 และการสนธิคํา 
๕.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด 
๖.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของกลุมคํา ตลอดจนชนิดและหนาที่ของกลุมคํา 
 ในภาษาไทยท้ัง ๗ ชนิด 
๗.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของประโยค องคประกอบของประโยค และชนิดของ
 ประโยคตามเกณฑที่ใชในการแบง 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒10  รายวิชา  หองสมุดเพ่ือบริการสารสนเทศ 1    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัดของตน เห็นความสําคัญของการอาน  มีความเขาใจเก่ียวกับการใชหองสมุด ท่ีจะ
ศึกษาคนควาขอมูลจากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด รวมถึงขอมูลสารสนเทศออนไลน เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ รวมทั้งใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด การแนะนําหนังสือดีนา
อาน การแนะนําผูอื่นใหมีมารยาทในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู  
 โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการแกปญหา    
 เพ่ือใหมีความรู มีความกระตือรือรน มีความชื่นชม เห็นคุณคาในงานวรรณกรรม วิเคราะห 
วิจารณผลงาน  สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําใหรักการศึกษา
คนควาดวยตนเองอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต มีมารยาทและคณุธรรมในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู 
 
ผลการเรียนรู 
1.   สามารถใชหองสมุดและแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาอยางมีมารยาท                                                       
2.   สามารถคนควาขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และสามารถหาขอมูลออนไลน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสได 
3.   สามารถนําขอมูลจากการศึกษาคนความาเขียนสรุปความ ยอความ โดยใชภาษาในการเขียนได          
 อยางเหมาะสม 
4.   สามารถนําขอมูลจากการสรุปความโดยใชถอยคําไดถูกตองตามระดับภาษามาพูดเพ่ือโนมนาว
 ตามลําดับเน้ือหาอยางมีเหตุผล 
5.   สามารถฝกการใหบริการยืม – คืนทรพัยากรสารสนเทศในหองสมุดได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ท๒3๒11  รายวิชา  หองสมุดเพ่ือบริการสารสนเทศ 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัดของตน   เห็นความสําคัญของการอาน  แนะนําผูอ่ืนใหมีมารยาทในการใช
หองสมุดและแหลงเรียนรู  บริการการอาน  จัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน เรียนรูการระวังรักษาหนังสือ 
เรียนรูการซอมหนังสือที่ชํารุด  
 โดยใชทักษะกระบวนการเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ทักษะ
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการแกปญหา  
 เพ่ือสงเสริมการรักการอานอยางตอเนื่อง  มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาขอมูลจาก
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด รวมถึง ขอมูลสารสนเทศออนไลน  สามารถจัดกิจกรรมตามความถนัด
ของตนเพื่อสงเสริมรักการอาน  สามารถซอมหนังสือที่ชํารุดใหใชงานได 
 
ผลการเรียนรู 
1.   สามารถใชหองสมุดและแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาอยางมีมารยาทและบริการการอานได  
2.   สามารถเรียนรูขั้นตอน การระวังรักษาหนังสือ และซอมแซมหนังสือที่ชํารดุได 
3.   สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมรกัการอานของหองสมุดไดตามความเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

อ๒1๑๐1 ภาษาอังกฤษ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
อ๒1๑๐2 ภาษาอังกฤษ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
อ๒2๑๐1 ภาษาอังกฤษ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
อ๒2๑๐2 ภาษาอังกฤษ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
อ๒3๑๐1 ภาษาอังกฤษ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
อ๒3๑๐2 ภาษาอังกฤษ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  ๖๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.๕ หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๒1201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒1204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษรอบรู ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษรอบรู   1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
อ๒๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษรอบรู ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๓๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษจากนิทาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษกับส่ิงแวดลอม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษโครงงาน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษโครงงาน ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๖ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๗ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๘ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๐๙ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ๔ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๐ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ๕ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๑ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ๖ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษโครงงาน ๓ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษโครงงาน ๔ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๔ ภาษาอังกฤษสําหรบัวิทย-คณิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๒๐๒๑๖ ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม (ตอ) 
อ๒๐๒๑๗  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) 
จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องตน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๑๒๐๕ ภาษาจีนเบื้องตน ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องตน ๓ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๒๒๐๕ ภาษาจีนเบื้องตน ๔ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องตน ๕ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๓๒๐๕ ภาษาจีนเบื้องตน ๖ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๐๒๐๖  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
จ๒๐๒๐7  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
จ๒๐๒๐๘  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
จ๒๐๒๐9  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาญี่ปุน) 
ญ๒๑๒๐3 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ญ๒๑๒๐6 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ญ๒2๒๐3 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ญ๒2๒๐6 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ญ๒3๒๐3 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ญ๒3๒๐6 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ญ๒๐๒๐๗ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร ๑ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ญ๒๐๒๐8 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาเวียดนาม) 
ต๒๐๒๐1 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน   1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ต๒๐๒๐2 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน   1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

  



57 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคําศัพท วลี ขอความ นิทาน บทรอยกรอง บทอานสั้นๆ คําสั่ง คําขอรอง บอกความหมาย
ขอมูลทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงเก่ียวกับสิ่งตางๆรอบตัว อานบทสนทนา จับใจความสําคัญ 
ตอบคําถามจาเร่ืองที่อาน และฟง บอกทิศทาง ปายประกาศใชภาษาสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชภาษาและ
ไอซีทีเปนเครื่องมือในการสืบคนทํางานรวมกับผูอื่นหรือสื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจําลองที่
เกิดขึ้นในหองเรียนหรือสถานศึกษา วันสําคัญ เทศกาล และประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 เพ่ือใหผู เรียนมี ทักษะการฟง พูด อาน เขียน บรรยายแสดงความคิดเห็น บอกเหตุผล 
เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกตาง คนควา และนําเสนอ แสดงความรูสึก ใชภาษา น้ําเสียง และ
กิริยาทาทางในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถานการณตางๆ เขารวม
กิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญ  เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษารวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมชีวิต
ความเปนอยูของเจาของภาษา   
  เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและสืบคน
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆมีความมั่นใจการใชภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพในการสื่อความมีเจตคติที่ดี มี
เหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอาน การฟง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพในการสื่อความการเรียนรู วิชาอ่ืน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและ
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยความเต็มใจ 
 
ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
ต๑.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต๒.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ต๓.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๒ ม.๒/๑ 
 
รวมท้ังหมด  ๒0  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ21102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคําศัพท วลี ขอความ นิทาน บทรอยกรอง บทอานสั้นๆ คําสั่ง คําขอรอง บอกความหมาย
ขอมูลท้ังที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงเกี่ยวกับสิ่งตางๆรอบตัวปายโฆษณา ฉลากสินคา อานบท
สนทนา จับใจความสําคัญ ตอบคําถามจากเร่ืองที่อาน และฟง บอกทิศทาง ปายประกาศใชภาษาสื่อสาร
ระหวางบุคคล โดยใชภาษาและไอซีทีเปนเคร่ืองมือในการสืบคน นําเสนอผลงาน ทํางานรวมกับผูอื่น 
สื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนหรือสถานศึกษา วันสําคัญ เทศกาล และ
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน บรรยาย อธิบาย อภิปราย แสดงความคิดเห็น  
บอกเหตุผล เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกตาง คนควาขอมูล  และนําเสนอ แสดงความรูสึก  
ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ 
ในสถานการณตางๆ เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับวันสําคญั  เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษารวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมเขาใจและปฏิบัติตามวิถี
ความเปนอยูของเจาของภาษา   
  เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและสืบคน
ขอมูลจากแหลงเรยีนรูตาง ๆมีความมั่นใจการใชภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพในการสื่อความรักการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และฝกฝนอยางจริงจังและเพียงพอ ชอบใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือการเรียนรูวิชาอ่ืน  
มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอาน การฟง การพูดและการเขียน มีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ความเต็มใจและภาคภูมิใจในการใชและแสดงออกทางดานภาษา 
 
ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
ต๑.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต๒.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ต๓.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๒ ม.๒/๑ 
 
รวมท้ังหมด  ๒0  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ22101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2             เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 ในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรยีนสถานศึกษาและชุมชน  
  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้นๆ ปฏิบัติตามคําขอรอง ใหคําแนะนํา  
คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ  ถายโอนขอมูลท่ีไดจากการฟงและอาน ทั้งท่ีเปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
เก่ียวกับประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเร่ืองหรือเหตุการณที่อยูในความสนใจ
ของสังคม มีความรูสามารถอธิบาย เขารวมและจัดกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ เทศกาล ชีวิตความเปนอยู 
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูล 
ท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการฟง พูด อาน เขียน และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถเขารวมและจัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
วันสําคัญ เทศกาล ชีวิตความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา และเห็นคุณคาของ
ภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ 
การเรียนรูอื่น รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
 
ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
ต๑.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ต๓.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๒ ม.๒/๑ 
 
รวมท้ังหมด  ๒0  ตัวช้ีวัด 

  



60 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ22102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2             เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน               
ในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษาและชุมชน  
  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรองสั้นๆ ปฏิบัติตามคําขอรอง ใหคําแนะนํา  
คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ  ถายโอนขอมูลท่ีไดจากการฟงและอาน ทั้งท่ีเปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
เก่ียวกับประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเร่ืองหรือเหตุการณที่อยูในความสนใจ
ของสังคม มีความรูสามารถอธิบาย เขารวมและจัดกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ เทศกาล ชีวิตความเปนอยู 
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูล 
ท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการฟง พูด อาน เขียน และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถเขารวมและจัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
วันสําคัญ เทศกาล ชีวิตความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา และเห็นคุณคาของ
ภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ 
การเรียนรูอื่น รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
 
ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
ต๑.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ต๓.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๑ ม.๒/๑ 
ต๔.๒ ม.๒/๑ 
 
รวมท้ังหมด  ๒0  ตัวช้ีวัด 

 

  



61 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ23101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3             เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในสถานการณจริง       
และสถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  
  อาน  ออกเสียง ขอความ ขาว โฆษณา บทรอยกรองสั้น ๆ ปฏิบัติตามคําขอรอง ใหคําแนะนํา 
คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ  ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ ท้ังท่ี
เปนความเรียงและไมใชความเรียงเปนถอยคําของตนเอง หรอืในรูปแบบอื่น ๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึก
และความคิดเห็น อธิบายเปรียบเทียบเก่ียวกับประสบการณของตนเอง  ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ  
ในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจาก
การวิเคราะหเรื่อง  ขาว  เหตุการณหรือสถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม มีความรูความสามารถใน
การอธิบายหรือเขารวมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ  เทศกาล ชีวิตความเปนอยู ประเพณี และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและมีความรูความเขาใจในการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญ  เทศกาล  ชีวิตความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  รวมทั้ง
เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น รวมท้ังสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ได 
 
ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/๔ 
ต๑.๒ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/๔, ม.3/๕ 
ต๑.๓ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
ต๒.๑ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
ต๒.๒ ม.3/๑, ม.3/๒ 
ต๓.๑ ม.3/๑ 
ต๔.๑ ม.3/๑ 
ต๔.๒ ม.3/๑, ม.3/๒ 
 
รวมท้ังหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 

  



62 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ23102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3             เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง             จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในสถานการณจริง
และสถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  อาน  ออกเสียง ขอความ ขาว 
โฆษณา บทรอยกรองสั้น ๆ  
 ปฏิบัติตามคําขอรอง  ใหคาํแนะนํา  คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ  ถายโอนขอมูลที่ได
จากการฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียงเปนถอยคําของตนเอง  
หรือในรูปแบบอื่นๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น อธิบายเปรียบเทียบเก่ียวกับ
ประสบการณของตนเอง  ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวัน  พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง  ขาว  เหตุการณหรือ
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม  มีความรูความสามารถในการอธิบายหรือเขารวมและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันสําคัญ  เทศกาล ชีวิตความเปนอยู ประเพณแีละวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและมีความรูความเขาใจในการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญ  เทศกาล  ชีวิตความเปนอยู  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  รวมทั้ง
เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น รวมท้ังสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ได 
 
ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/๔ 
ต๑.๒ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/๔, ม.3/๕ 
ต๑.๓ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
ต๒.๑ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
ต๒.๒ ม.3/๑, ม.3/๒ 
ต๓.๑ ม.3/๑ 
ต๔.๑ ม.3/๑ 
ต๔.๒ ม.3/๑, ม.3/๒ 
 
รวมท้ังหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 

  



63 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ21201 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟง และการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงจากสถานการณจริง และสถานการณจําลอง ที่เกิดข้ึนใน
หองเรียนและสถานศึกษา ปฏิบัติตามคาํสั่ง คําขอรอง   
  พูดแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ
ประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญท่ีไดจากการฟงเร่ืองหรือเหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
และเขารวมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ เทศกาล ชีวิตความเปนอยู  ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  
 เห็นคุณคาภาษาอังกฤษในการเปนเครื่องมือแสวงหาความรูตลอดจนสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับ 
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 
ผลการเรียนรู 
๑.    นักเรียนฟงและพูดเหตุการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันได 
๒.    นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองได 
๓.    นักเรียนสามารถพูดแสดงความรูสึกที่มีตอเหตุการณได 
๔.    นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
๕.   นักเรียนเขาใจประเพณี และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
๖.   นักเรียนสามารถถานโอนความรูเร่ืองท่ีฟงสูเพ่ือนได 
๗.   นักเรียนมีเจตนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



64 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ21204 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟง และการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง ท่ีเกิดข้ึน 
ในหองเรียนและสถานศึกษา  
 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง พูดแสดงความรูสึกเก่ียวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน       
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการฟงเรื่องหรือเหตุการณที่อยู
ในความสนใจของสังคม และเขารวมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ เทศกาล ชีวิตความเปนอยู  ประเพณี
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 เห็นคุณคาภาษาอังกฤษในการเปนเครื่องมือแสวงหาความรูตลอดจนสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับ 
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนฟงและพูดเหตุการณที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันได 
๒.    นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองได 
๓.   นักเรียนสามารถพูดแสดงความรูสึกที่มีตอเหตุการณได 
๔.    นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
๕.   นักเรียนเขาใจประเพณี และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
๖.   นักเรียนสามารถถานโอนความรูเร่ืองท่ีฟงสูเพ่ือนได 
๗.   นักเรียนมีเจตนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ22201 รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะการอานและ การเขียนภาษาอังกฤษ เขาใจ ตีความ วิเคราะห 
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสารตางๆ รวมทั้งสามารถแสวงหาความรู ความ
เพลิดเพลินจากการอานและการเขียนเพ่ือสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 
 โดยอานบทอานและเขียนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งมีความรูดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อจากบทความที่อาน 
 เห็นคุณคาภาษาอังกฤษในการเปนเครื่องมือแสวงหาความรูตลอดจนสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น    
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานบทอาน เรื่องสั้น หรอืรูปภาพ เพ่ือจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ 
๒. เขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นใน
 ปจจุบัน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 
๓. รูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เก่ียวของจากการอานบทอาน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ22204 รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เขาใจ ตีความ วิเคราะห หรือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอความ ขอมูล ขาวสารตางๆ รวมท้ังสามารถแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน
จากการอานและการเขียนเพ่ือสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 
 โดยอานบทอานและเขียนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งมีความรูดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อจากบทความที่อาน 
 เห็นคุณคาภาษาอังกฤษในการเปนเครื่องมือแสวงหาความรูตลอดจนสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น    
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานบทอาน เรื่องสั้น หรอืรูปภาพ เพ่ือจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ 
๒. เขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นใน
 ปจจุบัน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 
๓. รูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เก่ียวของจากการอานบทอาน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
 
  



67 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ23201 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู ๑       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและบอกใจความสําคัญ บอกรายละเอียด อธิบายและเรียงลําดับเหตุการณ วิธีการ ข้ันตอน 
เขาใจโครงสราง บทอานและรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสาระ สรุป ประเมิน แสดงความคิดเห็น และบอก
จุดประสงคของผูเขียนจากสาระที่ปรากฏในบทอานทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแผนภูมิ 
กราฟ ปายสัญลักษณ ปายประกาศ โฆษณา บทความ ประวัติศาสตรทองถ่ิน ตํานาน นิทาน อาหาร
สมุนไพรทองถ่ิน อาชีพทองถ่ิน สิ่งแวดลอม บุคคลสําคัญ ศลิปวัฒนธรรม วรรณกรรม นิทาน  การเดินทาง 
สถานที่ทองเที่ยว การบริการ สิ่งที่ตองปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในทองถ่ิน สิ่งที่ควรทําและไมควรทํา 
เรื่องราวของทองถ่ินตนเอง โดยมีเน้ือหาเชิงวิชาการที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
  โดยใชกระบวนการกลุมและเทคนิคการอานแบบหลากหลาย การถายโอนเปนถอยคําของตนเอง
และนําเสนอทองถ่ินตนเองในรูปแบบตาง ๆ สูสากล  
 เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาความสําคัญของทองถ่ินตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินตนเอง
อยางมีความสุข มีนิสัยรักการอานภาษาอังกฤษ รักการคนควาศึกษาหาความรูดวยตนเอง สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทางภาษา นําไปใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมและนําเสนอทองถ่ินตนเองสูสังคม
โลก 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ตีความสื่อที่มิใชความเรียงโดยถายโอนเปนถอยคาํของตนเองหรือถายโอนขอมูลใหอยูในรูปแบบตาง ๆ  
๒.  เขาใจ ตีความและแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับขอความ ขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินตนเอง 
๓.   อธิบายขอมูล ขั้นตอน วิธีการ ขอเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
๔.   นําเสนอขอมูลทองถ่ินตนเองที่ไดจากการแสวงหาความรู ศึกษาคนควา  ที่เก่ียวของกับกลุมสาระ 
 การเรียนรูอื่นเปนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบตาง ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย สูสังคมโลก 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ23202 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและบอกใจความสําคัญ บอกรายละเอียด อธิบาย และเรียงลําดับเหตุการณ วิธีการ 
ขั้นตอนเขาใจโครงสราง บทอาน และรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสาระ สรุป ประเมิน แสดงความคิดเห็น 
บทอานทั้งที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ ปายสัญลักษณ ปายประกาศ 
โฆษณา บทความประวัติศาสตรทองถ่ิน ตํานาน นิทาน อาหารสมุนไพรทองถ่ิน อาชีพทองถ่ิน สิ่งแวดลอม 
บุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม นิทาน การเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว การบริการ สิ่งท่ีตองปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตในทองถ่ิน สิ่งที่ควรทํา และไมควรทํา เร่ืองราวของทองถ่ินตนเอง โดยมีเนื้อหาเชิงวิชาการ
ท่ีสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
 โดยใชกระบวนการฟงขอความเรื่องราวจากสื่อประเภทตาง ๆ เชน เพลง ขาว ซีรี แลวบอก
รายละเอียด สรุปความ แสดงความเห็นเห็นได 
 เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาความสําคัญของทองถ่ินตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินตนเอง
อยางมีความสุข มีนิสัยรักการอาน ฟง และเขียนภาษาอังกฤษ รักการคนควาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และ
นําเสนอทองถ่ินตนเองสูสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ตีความสื่อที่มิใชความเรียงโดยถายโอนเปนถอยคาํ หรอืถายโอนขอมูลใหอยูในรูปแบบตาง ๆ 
2.  เขาใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอความขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ินตนเอง ฟงเรื่องราวจาก
 สื่อประเภทตาง ๆ  
3.  อธิบายขอมูล ขั้นตอน วิธีการ ขอเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
4.  นําเสนอขอมูลทองถ่ินตนเองท่ีไดจากการแสวงหาความรู ศึกษาความรู ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ 
 การเรียนรูอื่นเปนภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ ดวยวิธีการหลากหลายสูสังคมโลก 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



69 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ23204 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู 2       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและบอกรายละเอียด อธิบายเหตุการณ วิธีการ ข้ันตอน บอกใจความสําคัญ เขาใจ
โครงสราง บทอานและรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสาระ สรุป ประเมิน แสดงความคิดเห็น และบอก
จุดประสงคของผูเขียนจากสาระที่ปรากฏในบทอานทั้งที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในรูปแผนภูมิ 
กราฟ ปายประกาศ โฆษณา ขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
สุขภาพอนามัย กีฬา ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม บุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม นิทาน  
การเดินทาง ปาย สัญลักษณ ขาว อาหาร สถานที่ทองเที่ยว เรื่องบันเทิงจินตนาการ  เร่ืองราวของทองถ่ิน
ตนเองและของประเทศตาง ๆ  โดยมีเน้ือหาเชิงวิชาการที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น   
 โดยใชกระบวนการกลุมและเทคนิคการอานแบบหลากหลาย การถายโอนเปนถอยคําของตนเอง
และนําเสนอสูรูปแบบตาง ๆ  
    เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาความสําคัญ มีนิสัยรักการอานภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ทางภาษาและนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  ตีความสื่อที่มิใชความเรียงโดยถายโอนเปนถอยคาํของตนเองหรือถายโอนขอมูลใหอยูในรูปแบบตาง ๆ  
๒. เขาใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอความ ขอมูล ขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
 อิเลก็ทรอนิกสที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน 
๓. อธิบายขอมูล ขั้นตอน วิธีการ ขอเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
๔. นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการแสวงหาความรูที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนเปนภาษาอังกฤษ 
 ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



70 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ23207  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและมีทักษะในการพูด เรียบเรียง และถายทอดความคิดเห็นอยางชัดเจนและเปนระบบ
จากขอมูลองคความรูจากการศึกษา คนควาในรายวิชาการศึกษา คนควาและสรางองคความรู (Research 
and Knowledge Formation) 
 เขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ มีการอางอิงแหลงความรูท่ี
เชื่อถือไดอยางหลากหลาย เรียบเรียงและถายทอดความคิดเห็นอยางชัดเจน เปนระบบ มีการนําเสนอใน
รูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุม (Oral panel presentation) โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย 
เพื่อใหเกิดทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชน    
 
ผลการเรียนรู 
๑. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
๒. นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุม (Oral 
 panel presentation) 
๓. ใชสื่อ/เทคโนโลยี หรืออุปกรณในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ23208  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและผูเรียนมีทักษะในการพูด เรียบเรียง และถายทอดความคิดเห็นอยางชัดเจนและเปน
ระบบจากขอมูลองคความรูจากการศึกษา คนควาในรายวิชาการศึกษา คนควาและสรางองคความรู 
(Research and Knowledge Formation) 
 เขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ มีการอางอิงแหลงความรูท่ี
เชื่อถือไดอยางหลากหลาย เรียบเรียงและถายทอดความคิดเห็นอยางชัดเจน เปนระบบ มีการนําเสนอใน
รูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุม (Oral panel presentation) โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย 
เพื่อใหเกิดทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคและถายทอดสิ่งท่ีเรยีนรูใหเปนประโยชน    
 
ผลการเรียนรู 
๑. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
๒. นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุม (Oral 
 panel presentation) 
๓. ใชสื่อ/เทคโนโลยี หรืออุปกรณในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20201  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาบทความประเภทความรูและบันเทิง เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถสื่อสาร
เรียนรูวัฒนธรรมทางภาษาไดอยางเหมาะสม   
 ฝกใหผูเรียนมีทักษะการอานและการฟงภาษาอังกฤษผานบทละคร สารคดี ภาพยนตร บทเพลง 
และสื่อความบันเทิงทุกประเภท 
 เพ่ือใหผูเรียนเห็นประโยชนและคุณคาในการใชภาษาอังกฤษ และสามารถถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูให
เปนประโยชนแกสาธารณะ และยังสงเสริมใหการเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการอาน-ฟงภาษาอังกฤษอีก
ดวย 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
๒. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน 
๓. มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20202  รายวิชา ภาษาอังกฤษจากนิทาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยใชนิทานภาษาอังกฤษ และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อ 
 ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน   
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชกระบวนการฟง พูด และอานหารายละเอียดจากนิทาน 
๒. เขียนสรุปความสั้นๆจากนิทาน 
๓. มีนิสัยรกัการอานและการแสวงหาความรูท่ีสนใจดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20203  รายวิชา ภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดลอม       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล บทความ รวมถึงสารคดี ทั้งที่เปนสื่อสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส    
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งท่ีมนุษยสรางขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 โดยใชกระบวนการ การเรียนรูทางภาษาในการคิดเพ่ืออธิบาย บรรยาย กระบวนการจัดการใน
การนําเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการการเรียนรูดวยตนเองในการใชสื่อสิ่งพิมพหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส  
 เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ ที่สามารถนําไปใชเปน
เคร่ืองมือ ในการใชแสวงหาความรูจากสื่อ อีกทั้งยังทําใหการเรียนรูเปนไปดวยความสนุกสนานและ
เพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถใชภาษาอังกฤษจากนิทานเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
๒. สามารถเขียนสรปุความจากบทความ 
๓. มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20204  รายวิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน ๑           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการอาน – เขียนและนําเสนองานจากการคนควา  
 โดยใชทักษะการฟงและถายโอนเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีคนควา พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยางเหมาะสม  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมลูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรู ความชํานาญ และมีความมั่นใจ ในการนําเอาวิธีการตอบปญหาโดยใชกระบวนการทาง 
 วิทยาศาสตรมาใชแกปญหา หรอืคนควาความรูตางๆดวยตนเอง 
๒. ศกึษา คนควา หาความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจไดอยางลึกซ้ึง 
๓. แสดงความสามารถพิเศษของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20205  รายวิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน 2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการอาน – เขียนและนําเสนองานจากการคนควา  
 โดยใชทักษะการฟงและถายโอนเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คนควา พรอมท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยางเหมาะสม สรุป
ใจความสําคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่องหรอืเหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมลูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรู ความชํานาญ และมีความมั่นใจ ในการนําเอาวิธีการตอบปญหาโดยใชกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตรมาใชแกปญหา หรอืคนควาความรูตางๆดวยตนเอง 
๒.  ศึกษา คนควา หาความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจไดอยางลึกซึ้ง 
๓.  แสดงความสามารถพิเศษของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20206 รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และสถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 โดยใชทักษะการเขียนขอความสั้น ๆ เพ่ือใหขอมูล อธิบาย บรรยายความรูสึก ขอมูลสวนตัว และ
เพื่อน ไดเหมาะสมกับระดับ 
 เห็นประโยชน และคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  นักเรียนเขียนขอความสั้น ๆ เพ่ือใหขอมูล อธิบาย บรรยายความรูสึกสั้น ๆ ไดถูกตอง 
2.  นักเรียนเขียนขอมูลสวนตัวอยางงายไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครวัไดอยางถูกตองเหมาะสม 
4.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นักเรียนสนใจ ไดอยางถูกเหมาะสม 
5.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20207 รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และสถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 โดยใชทักษะการเขียนบรรยายภาพ เขียนโตตอบ เรื่องราวใกล ๆ ตัว ประสบการณ ขอมูลสวนตัว 
ครอบครัว เพ่ือน และบุคคลท่ีตนเองสนใจอยางสั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ 
 เห็นประโยชน และคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  นักเรียนเขียน บรรยายภาพ เขียนโตตอบ เร่ืองราวใกล ๆ ตัว ประสบการณ ขอมูลสวนตัว ครอบครัว 
 เพ่ือน และบุคคลที่ตนเองสนใจอยางสั้น ๆ ไดถูกตอง 
2.  นักเรียนเขียนขอมูลสวนตัวอยางงายไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครวัไดอยางถูกตองเหมาะสม 
4.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นักเรียนสนใจ ไดอยางถูกเหมาะสม 
5.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



79 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20208 รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศกึษา ชุมชนและสังคม 
  โดยใชทักษะการเขียนบรรยายภาพ ขอมูลสวนตัว บุคคลท่ีตนเองสนใจ และเร่ืองราวท่ีนาสนใจที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ 
  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนเขียนบรรยายภาพ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นักเรียนสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นาสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



80 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20209 รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
 โดยใชทักษะการเขียนขอมูลสวนตัว บุคคลท่ีตนเองสนใจ และเร่ืองราวที่นาสนใจที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันตลอดจนเขียนบรรยายภาพ และแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ  
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   นักเรียนเขียนขอมูลสวนอยางงาย ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.   นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นักเรียนสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓.   นักเรียนเขียนบรรยายภาพ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔.   นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ ที่ตนเองสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ 
๕.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



81 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20210 รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
ในชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม  
 โดยใชทักษะการเขียน กรอกแบบฟอรมขอมูลสวนตัวอยางงายๆ และเขียนเลาประสบการณ
พรอมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ  
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนเขียน กรอกแบบฟอรมขอมูลสวนตัวอยางงายๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนเลาประสบการณที่นักเรยีนที่นักเรยีนสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นาสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔.  นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ ที่ตนเองสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ 
๕.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



82 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20211 รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศกึษา ชุมชนและสังคม  
 โดยใช ทักษะการเขียนบรรยายภาพ กรอกแบบฟอรมใบสมัครเรียนตอ การสมัครงาน            
และเขียนเลาประสบการณพรอมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ  
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนเขียน กรอกแบบฟอรมขอมูลสวนตัวอยางงายๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนเลาประสบการณที่นักเรยีนที่นักเรยีนสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓.  นักเรียนเขียนเร่ืองราวที่นาสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔.  นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ ที่ตนเองสนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ 
๕.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



83 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20212   รายวิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน 3          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการอาน – เขียนและนําเสนองานจากการคนควา  
 โดยใชทักษะการฟงและถายโอนเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คนควา พรอมท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยางเหมาะสม สรุป
ใจความสําคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่องหรอืเหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมลูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรู ความชํานาญ และมีความมั่นใจ ในการนําเอาวิธีการตอบปญหาโดยใชกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตรมาใชแกปญหา หรอืคนควาความรูตางๆดวยตนเอง 
๒.  ศึกษา คนควา หาความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจไดอยางลึกซึ้ง 
๓.  แสดงความสามารถพิเศษของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



84 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20213   รายวิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน 4          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการอาน – เขียนและนําเสนองานจากการคนควา  
 โดยใชทักษะการฟงและถายโอนเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คนควา พรอมท้ังใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยางเหมาะสม สรุป
ใจความสําคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่องหรอืเหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมลูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรู ความชํานาญ และมีความมั่นใจ ในการนําเอาวิธีการตอบปญหาโดยใชกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตรมาใชแกปญหา หรอืคนควาความรูตางๆดวยตนเอง 
๒.  ศึกษา คนควา หาความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจไดอยางลึกซึ้ง 
๓.  แสดงความสามารถพิเศษของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
 
  



85 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20214  รายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับวิทย-คณิต   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิธีการใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูล/
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร จากสื่อและแหลงการเรียนรู   
 สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการพูดและการเขียน  วิชาวิทยาศาสตร และ
คณติศาสตร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลอง   
  อีกทั้งผูเรียนยังสามารถนําไปใช ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร/ประชาสัมพันธ
ขอมูล/ขอเท็จจรงิท่ีเก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร และคณติศาสตร  เปนภาษาตางประเทศ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  ตีความสื่อที่มิใชความเรียงโดยถายโอนเปนถอยคาํของตนเองหรือถายโอนขอมูลใหอยูในรูปแบบตาง ๆ  
๒. อธิบายขอมูล ขั้นตอน วิธีการ ขอเท็จจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 
๓. นําเสนอขอมูลที่ไดจากการแสวงหาความรูที่เก่ียวของวิทยาศาสตร และคณติศาสตร เปนภาษาอังกฤษ 
   ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



86 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20215   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการฟง-พูด จากสิ่งที่อาน ฟง และพบเห็นจากขอมูลขาวสาร และสถานการณตางๆ ฝกการ
ตั้งคําถาม การสนทนาโตตอบ และการแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการพูดไดอยาง
เหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ 
 ฝกใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สามารถอาน
ออกเสียงคํา วลี ขอความ ใชภาษาและทาทางเพ่ือการสื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟง พูด
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง 
 เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจถึงการใชภาษาในวัฒนธรรม ความเปนอยู ประเพณีของตนเองและเจาของ
ภาษาไดอยางถูกตอง และมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถตีความเร่ืองท่ีฟงจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
๒. สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูลพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันได 
๓. ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
 และเปดโลกทัศนของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
 
  



87 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20216    รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน 
 โดยใชทักษะและกระบวนการอานบทอานและเขียนในรูปแบบตางๆ  
 เพ่ือใหสามารถแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน จากการอานและเขียนเพ่ือสื่อความหมายได
อยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อานบทอาน เรื่องสั้น หรอืรูปภาพ เพ่ือจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ 
2. เขียน แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง เหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนใน
 ปจจุบัน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบไดอยางเหมาะสมกับระดับ 
3. รูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เก่ียวของจากการอานบทอาน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา อ20217    รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกใหผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน  
 โดยใชทักษะและกระบวนการอานบทอานและเขียนในรูปแบบตางๆ  
 เพ่ือใหสามารถแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน จากการอานและสามารถเขียนความเรียงข้ันสูง
เพื่อสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อานบทอาน เรื่องสั้น หรอืรูปภาพ เพ่ือจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ 
2. เขียน แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง กับเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึน 
 ในปจจุบัน และสามารถเขียนความเรียงขั้นสูงไดอยางเหมาะสมกับระดับ 
3. รูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เก่ียวของจากการอานบทอาน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ21202    รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน ๑               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความบทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  
 โดยถายทอดขอมูลในรปูแบบตาง ๆ ได เชน  การแนะนําตัวเอง แนะนําเพ่ือน แสดงความชื่นชม 
ขอบคุณและความตองการ บอกสิ่งที่ชอบ  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน      
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการแนะนําตัวเอง แนะนําเพ่ือน  
 แสดงความชื่นชม ขอบคุณและความตองการ บอกสิ่งท่ีชอบ ไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแนะนําตัวเอง  
 การแสดงความชื่นชม การขอบคุณ  การบอกความตองการ และการบอกสิ่งท่ีชอบ ได 
๖. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการแนะนําตัวเอง  
 การแสดงความชื่นชม การขอบคุณ  การบอกความตองการ และการบอกสิ่งท่ีชอบได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ21205    รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน 2               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความบทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  
 โดยถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  การพรรณนาหนาตา  การแนะนําบุคคล การบอก
ตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรับ ได 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการพรรณนาหนาตา  การแนะนําบุคคล    
 การบอกตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรับ ไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการพรรณนาหนาตา       
 การแนะนําบุคคล การบอกตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรบั ได 
๖. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการพรรณนาหนาตา  
 การแนะนําบุคคล การบอกตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรบัได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ22202    รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน 3               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความบทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการสื่อสาร 
  โดยถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  การถาม-ตอบเก่ียวกับเชื้อชาติ  สถานที่เกิด และอายุ 
การเชื้อเชิญ  การแสดงความชื่นชม  การถามเวลา  การเตือน  การอุทาน  การถามวันที่ ได 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับเชื้อชาติ  สถานท่ี
 เกิด  และอายุ การเชื้อเชิญ การแสดงความชื่นชม การถามเวลา การเตือน การอุทาน การถามวันที่ 
 ไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับ
 เชื้อชาติ สถานที่เกิด และอายุ การเชื้อเชิญ การแสดงความชื่นชม  การถามเวลา การเตือน  การอุทาน  
 การถามวันทีไ่ด 
๖. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการถาม-ตอบ
 เกี่ยวกับเชื้อชาติ  สถานที่เกิด  และอายุ   การเชื้อเชิญ  การแสดงความชื่นชม  การถามเวลา               
 การเตือน  การอุทาน  การถามวันท่ีได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ22205    รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน 4               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความบทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  
 โดยถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  การอวยพร  การปฏิเสธ  การบรรยายอากาศ  
ตําแหนงที่ตั้ง  และการประเมิน  การบอกความใฝฝน การบอกความสามารถ   ได 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการถาม-ตอบเก่ียวกับการอวยพร 
 การปฏิเสธ  การบรรยายอากาศ  ตําแหนงที่ตั้ง  และการประเมิน  การบอกความใฝฝน การบอก
 ความสามารถ ไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการอวยพร  การปฏิเสธ  
 การบรรยายอากาศ  ตําแหนงที่ตั้ง  และการประเมิน  การบอกความใฝฝน การบอกความสามารถ        
 การเตือน  การอุทาน  การถามวันที่ ได 
๖. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการอวยพร 
 การปฏิเสธ  การบรรยายอากาศ  ตําแหนงที่ตั้ง  และการประเมิน  การบอกความใฝฝน การบอก
 ความสามารถได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



93 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ23202    รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน 5               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความ บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร 
  โดยถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  ความรูสึกของฉัน  ชีวิตในครอบครัว  เพื่อนรักของฉัน   
อุปกรณการเรียนการสอน  เพ่ือนบาน  สุขภาพ   ได 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับความรูสึกของฉัน  ชีวิตในครอบครัว        
 เพ่ือนรักของฉัน  อุปกรณการเรียนการสอน  เพ่ือนบาน  สุขภาพ ไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับความรูสึกของฉัน          
 ชีวิตในครอบครัว  เพื่อนรกัของฉัน  อุปกรณการเรยีนการสอน  เพื่อนบาน  สุขภาพ ได 
๖. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันเก่ียวกับความรูสึกของฉัน          
      ชวีิตในครอบครัว  เพ่ือนรักของฉัน  อุปกรณการเรียนการสอน  เพ่ือนบาน  สุขภาพได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



94 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ23205    รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน 6               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความ บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร  
 โดยถายทอดขอมูลในรปูแบบตาง ๆ เชน  การเปรียบเทียบเงินตรา  กิจกรรมยามวาง  การหยิบ
ยกประเด็นรอนในอินเตอรเน็ต  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัย  
วรรณกรรมได 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการเปรียบเทียบเงินตรา กิจกรรมยาม 
 วาง  การหยิบยกประเด็นรอนในอินเตอรเน็ต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความปลอดภัยและ 
 การปองกันอัคคีภัย  วรรณกรรมไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
 เงินตรา  กิจกรรมยามวาง  การหยิบยกประเด็นรอนในอินเตอรเน็ต  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 ความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัย  วรรณกรรมได 
๖. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
 เงินตรา  กิจกรรมยามวาง  การหยิบยกประเด็นรอนในอินเตอรเน็ต  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 ความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัย  วรรณกรรมได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



95 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ20206    รายวิชา ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความ  
 โดยใชวิธีการสนทนางาย ๆ เพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการสื่อสาร   
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน      
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการพรรณนาหนาตา  การแนะนําบุคคล    
 การบอกตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรับ ไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ20207    รายวิชา ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความ บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร 
  โดยถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  การพรรณนาหนาตา  การแนะนําบุคคล การบอก
ตําแหนง   ของส่ิงของ การขอโทษและการตอบรับ ได 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน       
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาจีนไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการพรรณนาหนาตา  การแนะนําบุคคล 
 การบอกตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรับไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการพรรณนาหนาตา  
 การแนะนําบุคคล การบอกตําแหนงของสิ่งของ การขอโทษและการตอบรบัได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



97 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ20208    รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาจีนเบื้องตน หลักการอานออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียง
วรรณยุกต  ประสมเสียงคํางายๆ ตามหลักการออกเสียง 
 โดยฝกปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ใชในหองเรียน  พูดโตตอบดวยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวาง
บุคคล 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถอานออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต  ประสมเสยีงคํางายๆ 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ใชในหองเรียน 
๓. นักเรียนพูดโตตอบดวยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหวางบุคคล 
๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



98 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา จ20209    รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาจีน เรียนรูคําศัพท ความหมาย   
 โดยการอานบทสนทนางายๆ เรื่องการทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น ครอบครัว ผลไม สัตว 
การนับเลข อาหาร และตอบคําถามงายๆ จากการฟง ใชคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําขออนุญาตที่ใชใน
หองเรียนอยางงายๆ 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถจดจําและบอกความหมายของคาํศัพท 
๒.  นักเรียนสามารถอานบทสนทนางายๆ เรื่องการทักทาย แนะนาํตนเองและผูอ่ืน ครอบครัว ผลไม สัตว 
๓.  นักเรียนสามารถตอบคําถามงายๆ จากการฟง 
๔.  นักเรียนสามารถใชคาํสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คาํขออนุญาตท่ีใชในหองเรียนอยางงายๆ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



99 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ21203    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน ๑           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมาย เรียนรูและฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
สําหรบัใชในการสื่อสารกลาวทักทายแนะนําตนเอง ผูอ่ืนจากประโยคและขอความงายๆ ฟง พูด อาน เขียน 
ตัวอักษรฮิรางานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรไดถูกตองตามหลักภาษา ฟง พูด อาน เขียน ตัวอักษรคาตาคะ
นะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรไดถูกตองตามหลักภาษา ฝกการเขียนและบอกความหมายของคําศัพท
ภาษาญี่ปุน งายๆ ใกลตัวและนําไปใชในชีวิต ถามและบอกขอมูลของตนเองไดตามหลักภาษาและ
มาตรฐานสากล สนทนาภาษาญี่ปุนสั้นๆ งาย  
 โดยใชทักษะที่เรียนมาแลวเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดยเนนความเปนไทย บอกความเหมือน
และ ความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรมของ นําเสนอคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับ
กลุมสาระ การเรียนรูอื่น ใชภาษาสื่อสาร สืบคน ความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ
เจาของภาษา  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
โดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  สามารถใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร กลาวทักทาย และแนะนําตนเองและผูอ่ืนได  
๒. สามารถเขียนตัวอักษรฮิรางานะและออกเสียงได ถูกตองตามหลักภาษา  
๓.  สามารถเขียนตัวอักษรคาตาคะนะและออกเสียงได ถูกตองตามหลักภาษา  
๔.  สามารถเขียนและบอกความหมายของคําศัพท ภาษาญี่ปุนงายๆใกลตัวได  
๕.  ใชภาษาญี่ปุนในการถามและบอกขอมูลของตนเอง กับเพ่ือนและเจาของภาษา 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



100 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ21206    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมาย เรียนรูและฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน       
สําหรบัใชในการสื่อสารกลาวทักทายแนะนําตนเอง ผูอ่ืนจากประโยคและขอความงายๆ ฟง พูด อาน เขียน 
ตัวอักษรฮิรางานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรไดถูกตองตามหลักภาษา ฟง พูด อาน เขียน ตัวอักษรคาตาคะ
นะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรไดถูกตองตามหลักภาษา ฝกการเขียนและบอกความหมายของคําศัพท
ภาษาญี่ปุน งายๆใกลตัวและนําไปใชในชีวิต ถามและบอกขอมูลของตนเองไดตามหลักภาษาและ
มาตรฐานสากลสนทนา ภาษาญี่ปุนสั้นๆงาย  
 โดยใชทักษะที่เรียนมาแลวเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดยเนนความเปนไทย บอกความเหมือน
และ ความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรมของ นําเสนอคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับ
กลุมสาระ การเรียนรูอื่น ใชภาษาสื่อสาร สืบคน ความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ
เจาของภาษา  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
โดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจบทสนทนาสั้นๆและใชภาษาญี่ปุนในการ สื่อสารโดยเนนความเปนไทยมุงสูสากล  
๒.  รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตน เจาของภาษา  
๓.  คนควา รวบรวมคําศัพทหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด
 หรอืเขียนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีได  
๔.  เขาใจประโยค คาํชักชวน ภาษาทาทางเกี่ยวกับ สถานการณใกลตัว  
๕.  บอกและอธิบายการเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ22203    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 3           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมายของประโยค ฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และ 
การ เขียนโดยอานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ เลือกและระบุภาพ ตรงตาม 
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา 
ขอความ หรือ บทอานสั้นๆ พูดโตตอบ แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และสถานการณใน 
ชีวิตประจําวัน และใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองใน 
สถานการณงายๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว แสดงความรูสึกและ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงขอมูล  
 โดยใชกระบวนการเรียนรูที่ไดรับจากการฝกทักษะรวมท้ังใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทาง
อยาง สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลองและ
ชีวิต  ความเปนอยูของชาวญี่ปุน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจบอกความ 
เหมือนและความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ เครื่องหมายวรรคตอนและ 
การ เรียงลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย เทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมญี่ปุน กับไทย เขาใจและนําเสนอคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาสื่อสาร 
สืบคน ความรูหรือ ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร     
ของโรงเรียน เชื่อมโยง ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด 
วิเคราะห คนควาจากแหลงเรียนรู ตางๆ ในการตดัสินใจ  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
โดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนมีความรูในการ ฟง การพูด การอาน แลการเขียน โดยอานออกเสียงตัวอักษร คํากลุมคํา
 ประโยคและขอความ งายๆได  
๒. นักเรียนสามารถเลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของ คํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ 
 ตอบคําถามจากการ ฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความ หรือ บทอานสั้นๆ พูดโตตอบ 
 แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และ สถานการณในชีวิตประจําวันได  
๓. นักเรียนสามารถมีความรูในการเลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน ค าขอรองงายๆ พูดและเขียนแสดง
 ความตองการของตนเองใน สถานการณงายๆ ขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและ
 เร่ืองใกลตัว  
๔. นักเรียนสามารถอธิบายและแสดงความรูสึกและความ คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ     
 และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการดาํรงชีวิตหรือใชได  
๕. นักเรียนสามารถเขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงขอมูล ใชถอยคําน้ําเสียง และกิริยาทาทางอยาง
 สุภาพตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุนได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ22206    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 4           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมายของประโยค ฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และ 
การ เขียนโดยอานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ เลือกและระบุภาพ ตรงตาม 
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา 
ขอความ หรือ บทอานสั้นๆ พูดโตตอบ แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และสถานการณใน 
ชีวิตประจําวัน เลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองใน 
สถานการณงายๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว แสดงความรูสึกและ 
ความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองใกลตัวและกิจกรรมตางๆ เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงขอมูล  
 โดยใชกระบวนการเรียนรูที่ไดรับจากการฝกทักษะรวมท้ังใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทาง
อยาง สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลองและ
ชีวิต ความเปนอยูของชาวญี่ปุน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ บอกความ 
เหมือนและความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ เครื่องหมายวรรคตอนและ 
การเรียงลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย เทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมญี่ปุน กับไทย เขาใจและนําเสนอคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาสื่อสาร 
สืบคน ความรูหรือ ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร    
ของโรงเรียน เชื่อมโยง ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด 
วิเคราะห คนควาจากแหลงเรียนรู ตางๆ ในการตดัสินใจ  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
โดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถอธิบายและบอกความสําคัญของ เทศกาล วันสําคัญของญี่ปุนและไทยไดอยางถูกตอง  
๒.  นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกตางของ เสียงตัวอักษร ค า กลุมคําประโยค ขอความของ 
 ภาษาไทยและญี่ปุนไดอยางถูกตอง  
๓.  นักเรียนเขาใจและสามารถใชคําศัพทภาษาญี่ปุนใน การสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรยีนรูตางๆได  
๔.  นักเรียนสามารถเผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน ในรปูแบบตางๆได  
๕.  นักเรียนเขาใจในการใชทักษะทางภาษาไดอยางถูกตอง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



103 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ23203    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 5           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมายของประโยค และฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ การเลือกและระบุภาพ ตรงตาม 
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา 
ขอความ หรือ บทอานสั้นๆพูดโตตอบ แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และสถานการณใน 
ชีวิตประจําวัน วิธีการเลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ พูดและเขียนแสดงความตองการของ 
ตนเองในสถานการณงายๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัวโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี เขียนคําศัพท และบอกความหมายของคาํงายๆ  
 โดยใชกระบวนการเรียนรูที่ไดรับจากการฝกทักษะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต สื่อสารภาษาญี่ปุน ถามและบอกขอมูลของตนเองการสนทนาภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารโดยเนน
ความเปนไทย มุงสูสากลการบอกความเหมือนและความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล
วัฒนธรรมของตน เจาของภาษาและพลโลก นําเสนอคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น สื่อสาร 
สืบคน ความรู หรือ ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆการใชประโยคภาษาญี่ปุนชักชวน เขาใจ
ภาษา ทาทางเกี่ยวกับ สถานการณใกลตัวการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  ตามความสนใจ ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด วิเคราะห คนควาจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ในการ ตัดสินใจ  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถใชทักษะ การฟง พูด อานและการเขียนในการนําความรูที่ไดไปปรบัใช   
๒.  นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับสื่อที่ไมใชความ เรียง รูปแบบตางๆและจับใจความสําคัญจากการฟง 
 และอานเร่ืองราวตางๆจากแหลงเรียนรูใกลตัวได  
3.  นักเรียนมีความรูและเลือกใช คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําตางๆและสามารถเขียนขอและใหความ 
 ชวยเหลือในสถานการณตางๆได  
๔. นักเรียนสามารถขอและใหขอมูล อธิบาย และ เปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานไดอยาง 
 คลองแคลว  
๕.  นักเรียนสามารถพูดและนําเสนอขอมูลของตนเอง และเหตุการณในชีวิตประจําวันพรอมทั้งใหเหตุผล
 งายๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



104 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ23206    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 6           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมายของประโยค และฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และ 
การเขียน อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคและขอความงายๆ การเลือกและระบุภาพ ตรงตาม 
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความสั้นๆ ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา 
ขอความ หรือ บทอานสั้นๆพูดโตตอบ แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองใกลตัว และสถานการณใน 
ชีวิตประจําวัน วิธีการเลือกและใชคําสั่ง คําชักชวน คําขอรองงายๆ พูดและเขียนแสดงความตองการของ 
ตนเองในสถานการณงายๆ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเร่ืองใกลตัวโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี เขียนคําศัพท  และบอกความหมายของคํางายๆ  
 โดยใชกระบวนการเรียนรูที่ ไดรับจากการฝกทักษะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การดํารงชีวิต สื่อสารภาษาญี่ปุน ถามและบอกขอมูลของตนเองการสนทนาภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารโดย
เนนความเปนไทย มุงสูสากลการบอกความเหมือนและความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณ ีเทศกาล
วัฒนธรรมของตน เจาของภาษาและพลโลก นําเสนอคําศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น สื่อสาร 
สืบคน ความรู หรือ ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆการใชประโยคภาษาญี่ปุนชักชวน เขาใจ
ภาษา ทาทางเกี่ยวกับ สถานการณใกลตัวการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม ตามความสนใจ ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด วิเคราะห คนควาจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ในการ ตัดสินใจ 
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนไดอยางถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุน  
๒.  นักเรียนบอกและใหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุนและไทยไดอยาง  
๓.  นักเรียนเขาใจและบอกความแตกตางของเสียงภาษาไทยและภาษาญ่ีปุนได  
๔.  มีความรูในการใชคําในการอธิบายความแตกตางของเทศกาลและชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุนและ  
     สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดาํรงชีวิตของตนไดอยางถูกตอง  
๕.  นักเรียนสามารถสรุปและนําเสนอขอมูลโดยใชภาษาญี่ปุนในการสืบคนขอมูลและเผยแพรขาวสาร 
 ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



105 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ20207    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมาย เรียนรูและฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน       
สําหรบัใชในการสื่อสารกลาวทักทายแนะนําตนเอง ผูอ่ืนจากประโยคและขอความงายๆ ฟง พูด อาน เขียน 
ตัวอักษรโรมาจิ ออกเสียง เขียนตัวอักษรไดถูกตองตามหลักภาษา ฟง พูด อาน เขียน ฝกการเขียน            
และบอกความหมายของคําศัพทภาษาญี่ปุน งายๆใกลตัวและนําไปใชในชีวิต ถามและบอกขอมูลของตนเอง
ไดตามหลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนา ภาษาญี่ปุนสั้นๆงาย  
 โดยใชทักษะที่เรียนมาแลวเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดยเนนความเปนไทย บอกความเหมือน
และความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรมของ นําเสนอคําศัพทที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาสื่อสาร สืบคน ความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ
เจาของภาษา  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข      
โดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในข้ันพื้นฐานได 
๒.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชในหองเรียนได 
๓.  นักเรียนสามารถอานออกเสียงอักษรโรมาจิ และการผสมคําไดอยางถูกตอง 
๔.   นักเรียนสามารถบอกคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
 
  



106 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ญ20208    รายวิชา ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมาย เรียนรูและฝกทักษะภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
สําหรบัใชในการสื่อสารกลาวทักทายแนะนําตนเอง ผูอ่ืนจากประโยคและขอความงายๆ ฟง พูด อาน เขียน 
ตัวอักษรโรมาจิ ออกเสียง เขียนตัวอักษรไดถูกตองตามหลักภาษา ฟง พูด อาน เขียน ฝกการเขียน และ
บอกความหมายของคําศัพทภาษาญี่ปุน งายๆใกลตัวและนําไปใชในชีวิต ถามและบอกขอมูลของตนเองได
ตามหลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนา ภาษาญี่ปุนสั้นๆงาย  
 โดยใชทักษะที่เรียนมาแลวเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดยเนนความเปนไทย บอกความเหมือน
และความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรมของ นําเสนอคําศัพทที่เก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ใชภาษาสื่อสาร สืบคน ความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ
เจาของภาษา  
 มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข        
โดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจบทสนทนาสั้นๆและใชภาษาญี่ปุนในการ สื่อสารโดยเนนความเปนไทยมุงสูสากล  
๒.  รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวัฒนธรรมของตน เจาของภาษา  
๓.  คนควา รวบรวมคําศัพทหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนําเสนอดวยการพูด
 หรอืเขียนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีได  
๔.  เขาใจประโยค คาํชักชวน ภาษาทาทางเกี่ยวกับ สถานการณใกลตัว  
๕.  บอกและอธิบายการเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



107 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ต20201    รายวิชา ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาเวียดนาม เบื้องตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา 
ประโยค ขอความ   บทสนทนางาย ๆ  
 โดยใชทักษะการพูดและการใชเวียดนามในการสื่อสาร ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได   
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาเวียดนาม สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ต20202    รายวิชา ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาเวียดนาม เบื้องตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา 
ประโยค ขอความ   บทสนทนางาย ๆ  
 โดยใชทักษะการพูดและการใชเวียดนามในการสื่อสาร ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได 
ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนเวียดนาม   
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาเวียดนาม สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม ท้ังดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถพูด คํา ประโยคภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔. นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕. นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ค21101  คณิตศาสตร 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค21102  คณิตศาสตร 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค22101  คณิตศาสตร 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค22102  คณิตศาสตร 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค23101  คณิตศาสตร 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค23102  คณิตศาสตร 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค21201  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค21202  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค21203  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค21204  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค21205  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค21206  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค22201  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค22202  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค22203  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค22204  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค22205  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ค22206  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ค22207  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค22208  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค20201  โครงงานคณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค20202  โครงงานคณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค20203  การสํารวจเรขาคณิตดวย GPS 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค20204  คณิตศาสตรเพ่ิมพูน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค23201  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค23202  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค23203  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค23204  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค23205  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ค23206  คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
 



110 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค21101    รายวิชา คณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา ใน
สาระ  จํานวนเต็ม การบวกจํานวนเต็ม  การลบจํานวนเต็ม  การคูณจํานวนเต็ม  การหารจํานวนเต็ม     
สมบัติของจํานวน การสรางทางเรขาคณิต  รปูเรขาคณิตพื้นฐาน การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสราง
รูปเรขาคณิต เลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร   
การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม ทศนิยมและเศษสวน  
ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม  การคูณและการหารทศนิยม เศษสวน
และการเปรียบเทียบเศษสวน การบวกและการลบเศษสวน การคูณและการหารเศษสวน  ความสัมพันธ
ระหวางทศนิยมและเศษสวน  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพ
ดานหนา ภาพดานขาง และภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ค๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ค๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

ค๑.๑ ม.๑/๑   เขาใจจํานวนตรรกยะ และความสัมพันธ  ของจํานวนตรรกยะ และใชสมบัติของจํานวน 
 ตรรกยะในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
ค๑.๑ ม.๑/๒   เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวกในการ แกปญหา                  
 คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจรงิ 
ค๑.๑ ม.๑/๓   เขาใจและประยุกตใช อัตราสวน   สัดสวน และรอยละ ในการแกปญหาคณิตศาสตร  และ
 ปญหาในชีวิตจริง 
ค๒.๒ ม.๑/๑   ใชความรู ทางเรขาคณิต และเคร่ืองมือ เชน วงเวียนและ สันตรง รวมทั้ง โปรแกรม The    
 Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม เรขาคณิตพลวัต อื่น ๆ เพื่อสรางรูปเรขาคณิต 
 ตลอดจนนํา ความรูเก่ียวกับ การสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 
ค๒.๒ ม.๑/๒   เขาใจและใชความรูทางเรขาคณิตในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรูป เรขาคณิต  
 สองมิติและรูปเรขาคณติสามมิติ 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค21102    รายวิชา คณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ สมการและคําตอบของสมการ 
การแกสมการเชิงเสนตัวแปร เดียว  โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัว  อัตราสวน เศษสวนและรอยละ 
อัตราสวน  สัดสวน  รอยละ บทประยุกต  กราฟและความสัมพันธเชิงเสน คูอันดับ กราฟของคูอันดับ 
กราฟกับการนําไปใชและความสัมพันธเชิงเสน สถิติ(1) คําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
นําเสนอขอมูลและการแปลความหมายขอมูล  
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ค๑.๑ ม.๑/๓ 
ค๑.3 ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ค3.1 ม.๑/๑ 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ค๒๑๑๐2 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนท่ี 2 
 

ค๑.๑ ม.๑/๓   เขาใจและประยุกตใช อัตราสวน  สัดสวน และรอยละ ในการแกปญหาคณิตศาสตรและ
 ปญหาในชีวิตจริง 
ค๑.๓ ม.๑/๑   เขาใจและใชสมบัติของการเทากันและสมบัติของจํานวน เพ่ือวิเคราะห และ แกปญหา 
 โดยใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ค๑.๓ ม.๑/๒   เขาใจและใชความรูเก่ียวกับกราฟในการ แกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
ค1.๓ ม.๑/๓   เขาใจและใชความรูเก่ียวกับ ความสัมพันธเชิงเสนในการแกปญหา คณิตศาสตรและปญหา
 ในชีวิตจริง 
ค3.1 ม.๑/1   เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมาย ขอมูล รวมทั้งนํา  
 สถิติไปใชในชีวิตจริง โดยใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค22101    รายวิชา คณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ จํานวนเต็ม  สมบัติของจํานวนเต็ม  ทศนิยมและ
เศษสวน  จํานวนตรรกยะและสมบัติของจํานวนตรรกยะ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท
กลับ  การนําความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรสัและบทกลับไปใชในชีวิตจริง  พ้ืนที่ผิวและปริมาตร การหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการ
แกปญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเกี่ยวกับปริมาตรของปริซึม และ
ทรงกระบอก ไปใชในการแกปญหา  การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน การนํา
ความรูเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใชในการแกปญหา เลขยกกําลัง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนเต็มบวก การนําความรูเก่ียวกับจํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ และเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหา  
พหุนาม การบวกการลบ และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามดวยเอกนามที่มีผลหารเปนพหุนาม  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช สมบัติการแจกแจง กําลังสองสมบูรณ ผลตางของกําลังสอง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ค๑.๑ ม.2/1, ม.2/2 
ค๑.2 ม.2/๑ 
ค2.1 ม.2/๑ 
ค2.2 ม.2/3, ม.2/5 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ค๒2๑๐1 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 
 

ค๑.๑ ม.๒/๑   เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มในการแกปญหา 
 คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจรงิ 
ค๑.๑ ม.๒/๒   เขาใจจํานวนจริงและความสัมพันธ ของจํานวนจริง และใชสมบัติของจํานวนจริงใน  
 การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจรงิ  
ค1.2 ม.๒/๑   เขาใจหลักการ การดาํเนินการ ของพหุนามและ ใชพหุนามในการแกปญหา คณิตศาสตร 
ค2.๑ ม.๒/๑   ประยุกตใช ความรูเร่ืองพ้ืนท่ี ผิวของปรซิมึและ ทรงกระบอก ในการแกปญหา คณิตศาสตร  
                   และปญหาในชีวิตจริง 
ค๒.๒ ม.๒/๓  เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการ แกปญหา คณิตศาสตรและ
 ปญหาในชีวิตจริง 
ค๒.๒ ม.๒/๕  เขาใจและใชทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ ในการแกปญหา คณิตศาสตรและปญหาใน
 ชีวิตจริง 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค22102    รายวิชา คณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  โดยใชสมบัติการแจกแจง ในรูปตัวแปรเดียว กําลังสอง
สมบูรณ ผลตางกําลังสอง สถิติ แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ  ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล ความเทากัน
ทุกประการ  ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกัน
แบบ ดาน-มุม-ดาน , ดาน-มุม-ดาน , มุม-ดาน-มุม , ดาน-ดาน-ดาน , มุม-มุม-ดาน , ฉาก-ดาน-ดาน และ
การนําไปใช  สนขนาน สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูปสามเหลี่ยม การสรางทางเรขาคณิต การนําความรู
เกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณติไปใชในชีวิตจริง      
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ค๑.2 ม.2/2 
ค2.2 ม.2/๑, ม.2/2, ม.2/4 
ค3.1 ม.2/๑ 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ค๒2๑๐2 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 
 

ค๑.2 ม.2/2 เขาใจและใชการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสองในการแกปญหาคณิตศาสตร 
ค2.2 ม.๒/๑   ใชความรู ทางเรขาคณิต และเคร่ืองมือ เชน วงเวียนและ สันตรง รวมทั้ง โปรแกรม The  
                  Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม เรขาคณิตพลวัต อื่น ๆ เพ่ือสราง รูปเรขาคณิต 
 ตลอดจนนํา ความรูเก่ียวกับ การสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 
ค2.2 ม.๒/2   นําความรู เกี่ยวกับสมบั ติ ของเสนขนาน และรูปสามเหลี่ยมไปใช ในการแกปญหา   
 คณิตศาสตร   
ค2.2 ม.๒/4  เขาใจและใชสมบัติของรูป สามเหลี่ยมที่เทากันทุกประการในการแกปญหา คณิตศาสตร   
                  และปญหาในชีวิตจรงิ 
ค3.1 ม.๒/1   เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการ   นําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแผนภาพจุด   
                   แผนภาพตน –ใบ ฮิสโทแกรม และ คากลางของขอมูล และแปลความหมายผลลัพธ รวมท้ัง 
 นําสถิติไปใชใน ชวีิตจรงิโดยใช เทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค23101    รายวิชา คณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ  อสมการ  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โจทยปญหาเก่ียวกับ
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีูงกวา
สอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การ
นําความรูเกี่ยวกับการแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา ความคลาย รูปเรขาคณิตท่ี
คลายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน การนําความรูเกี่ยวกับความคลายไปใชในการแกปญหา กราฟของ
ฟงกชันกําลังสอง  การนําความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลังสองไปใชในการแกปญหา สถิติ ขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล แผนภาพกลอง  การแปลความหมายผลลัพธ  การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ค๑.2 ม.3/๑, ม.3/2 
ค๑.3 ม.3/1, ม.3/2 
ค2.2 ม.3/3 
ค3.1 ม.3/๑ 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ค๒3๑๐1 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 
 

ค1.2 ม.3/๑   เขาใจและใชการแยกตัวประกอบ ของพหุนามที่มีดีกรีสูงกวาสองในการแกปญหา    
                   คณิตศาสตร 
ค1.2 ม.3/2   เขาใจและใชความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลังสอง ในการแกปญหาคณิตศาสตร 
ค1.3 ม.3/1   เขาใจและใชสมบัติของการไมเทากันเพื่อวิเคราะหและแกปญหาโดยใชอสมการเชิงเสนตัว 
                   แปรเดยีว   
ค1.3 ม.3/2   ประยุกตใช สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ในการแกปญหาคณิตศาสตร 
ค๒.๒ ม.3/1  เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ คลายกันในการแกปญหา คณิตศาสตรและปญหา
 ในชีวิตจริง 
ค3.1 ม.3/1  เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการ  นําเสนอ และวิเคราะหขอมูลจาก แผนภาพกลอง และ  
                   แปลความหมายผลลัพธรวมทั้งนาํสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค23102    รายวิชา คณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  แนะนําระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  การแกระบบสมการเชิง
เสนสองตัวแปร การแกโจทยปญหาโดยใชระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  วงกลม  มุมที่จุดศูนยกลางและ
มุมในสวนโคงของวงกลม คอรดของวงกลม  เสนสัมผัสวงกลม พีระมิด  กรวย  และทรงกลม ปริมาตรและ
พ้ืนที่ผิวของพีระมิด ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย  ปริมาตรและพ้ืนท่ีผิวของทรงกลมความนาจะเปน  
โอกาสของเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ความหมายของอัตราสวน
ตรีโกณมิติ อัตราสวนตรโีกณมิติของมุมแหลม  การนําอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชในการแกปญหา 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
ค๑.3 ม.3/3 
ค2.1 ม.3/2 
ค2.2 ม.3/2, ม.3/3 
ค3.2 ม.3/1 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ค๒3๑๐2 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 
 

ค1.3 ม.3/3   ประยุกตใชระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ในการแกปญหาคณิตศาสตร     
ค2.1 ม.3/2   ประยุกตใชความรู เ ร่ืองปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลมในการแกปญหา
 คณิตศาสตร และปญหาในชีวิตจรงิ 
ค๒.๒ ม.3/2  เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน ตรีโกณมิติในการแกปญหา คณิตศาสตรและ ปญหา
 ในชีวิตจริง 
ค๒.๒ ม.3/3  เขาใจและใชทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม ในการแกปญหาคณิตศาสตร 
ค3.2 ม.3/1  เขาใจเก่ียวกับ การทดลองสุม และ   นําผลที่ไดไป หาความนาจะเปนของเหตุการณ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค21201    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ การประยุกต ๑ รูปเรขาคณิต ความยาวดานของรูปสามเหลี่ยม จุดภายในและจุดภายนอกแทนแกรม 
จํานวนนับ สูตรคูณ จํานวนเฉพาะ  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แบบยุคลิด  จํานวนและตัวเลข ตัวเลข
อียิปต ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตางๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การประยุกตเก่ียวกับ
จํานวนเต็มและเลขยกกําลัง การคิดคํานวณ และโจทยปญหา 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.   ระบุความยาวดานของรปูสามเหลี่ยมได 
2.   บอกจุดภายในและจุดภายนอกได 
๓.   บอกรูปเรขาคณิตท่ีเปนสวนประกอบในรูปแทนแกรมได 
๔.   ระบุคาอัตราสวนของพื้นที่ในรูปแทนแกรมได 
๕.   ระบุไดวาจํานวนใดเปนจํานวนเฉพาะได 
๖.   แสดงวิธีหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แบบยุคลิดได 
๗.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที่ได 
8.   อานและเขียนตัวเลขโรมันได 
9.   บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได 
10. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 
11. ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเตม็และเลขยกกําลังในการแกปญหาได 
12. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
13. ใชความรูและทักษะกระบวน การทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค21202    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ การประยุกต ๒ พาลินโดรม ลําดับฟโบนักชี  แบบจําลองทางคณิตศาสตร ขายงาน การประยุกตของ
เศษสวนและทศนิยม การสรางโดยใชเครื่องมือทางเรขาคณิต การสรางโดยใชโปรแกรมทางคณิตศาสตร 
การแบงสวนของเสนตรง การสรางมุมขนาดตางๆ การสรางรูปเรขาคณติ รอยละและปญหาชวนคิด รอยละ
ในชีวิตประจําวัน และปญหาชวนคดิ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกแบบรูปของจํานวนในลักษณะตางๆได 
๒. เขียนลําดับฟโบนักชีได 
๓. บอกจํานวนท่ีตองการเมื่อกําหนดจํานวนในลําดับฟโบนักชีให 
๔. ใชความรูเร่ืองแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการแกปญหาได 
๕. ใชความรูเก่ียวกับการประยุกตของเศษสวนและทศนิยมไปใชในการแกปญหาได 
๖. ใชความรูเก่ียวกับรอยละนําไปใชในการแกปญหาได 
๗.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที่ได 
8.   ระบุลักษณะของขายงานประเภทตางๆได 
9.   สรางและบอกขั้นตอนการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตโดยใชเคร่ืองมือทางเรขาคณิตและเทคโนโลยีได 
10. ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรูปท่ีซับซอนข้ึนไดโดยใชเครื่องมือทางเรขาคณิตและเทคโนโลยีได 
11. ใชวิธีหลากหลายแกปญหาได 
12. ใชความรู ทักษะ กระบวน การทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ     
       อยางเหมาะสม 
13. ความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการ
 ดํารงชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค21203    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ  การประยุกต 1 รูปเรขาคณิต จํานวนนับ  รอยละในชีวิตประจําวัน  ปญหาชวนคิด  จํานวนและ
ตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การประยุกตเก่ียวกับ
จํานวนเต็มและเลขยกกําลัง การคิดคํานวณ โจทยปญหา การสราง การแบงสวนของเสนตรง  การสรางมุม
ขนาดตาง ๆ  การสรางรูปสามเหลี่ยมและ รปูสี่เหลี่ยมดานขนาน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 
๒. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได 
๓. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 
๔. ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเตม็และเลขยกกําลังในการแกปญหาได 
๕. ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคําตอบที่ได 
๖. สรางและบอกขั้นตอนการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
๗.  ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค21204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ขอความคาดการณ  ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การใหเหตุผล พหุนาม เอกนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม 
การคูณพหุนาม การหารพหุนาม การประยุกต ๒  แบบรูปของจํานวน ขายงาน การประยุกตของเศษสวน
และทศนิยม   
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได 
๒. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอยางงายได 
๓. สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 
๔. ใชวิธีหลากหลายแกปญหาได 
๕. ใชความรู  ทักษะ  กระบวน การทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ     
      อยางเหมาะสม 
๖. ความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการ  
 ดํารงชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค21205    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ  การประยุกต 1 รูปเรขาคณิต จํานวนนับ รอยละในชีวิตประจําวัน ปญหาชวนคดิ จํานวนและตัวเลข 
ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การประยุกตเก่ียวกับจํานวน
เต็มและเลขยกกําลัง การคดิคาํนวณ โจทยปญหา 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 
๒. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได 
๓. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 
๔. ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเตม็และเลขยกกําลังในการแกปญหาได 
๕. ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคําตอบที่ได 
๖. ใชความรูและทักษะกระบวน การทางคณติศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค21206    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ขอความคาดการณ  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การใหเหตุผล พหุนาม เอกนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม  
การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม การประยุกต ๒  ตัวเลขพาลินโดรม  ลําดับเลขฟโบนัชชี  ขายงาน   
การประยุกตของเศษสวน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได 
๒. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอยางงายได 
๓. สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 
๔. ใชวิธีหลากหลายแกปญหาได 
๕. ใชความรู  ทักษะ  กระบวน การทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ     
      อยางเหมาะสม 
๖. ความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการ  
 ดํารงชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22201    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ  เทคนิคการคิดคํานวณ สมบัติการบวก วิเคราะหหลักการคูณเลขเร็ว การประยุกตของทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรสั  การประยุกตเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส การนําไปใชและการแกปญหา 
การประยุกตของเลขยกกําลัง  สมบัติของเลขยกกําลัง เลขยกกําลัง ท่ี มี เลขชี้กํ าลัง เปนจํานวน 
ตรรกยะ การนําความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหา 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจและใชเทคนิคการคิดคํานวณแบบตางๆ ในการคํานวณหาคําตอบได 
๒. ประยุกตใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
๓. เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22202    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ รูปสามเหลี่ยม สมบัติของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม สมบัติของรูป
สี่เหลี่ยม ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยม การหามุม การหาพ้ืนที่สวนที่แรเงา สูตรการหาพ้ืนที่รูปเรขาคณิต 
การหาพ้ืนที่เฉพาะสวนที่แรเงา 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายสมบัติและทฤษฎีบทเก่ียวกับรปูสามเหลี่ยมได 
๒. นําสมบัตแิละทฤษฎีบทเก่ียวกับรปูสามเหลี่ยมไปใชหาขนาดของมุมได           
๓. อธิบายสมบัติและทฤษฎีบทเก่ียวกับรปูสี่เหลี่ยมได 
4. นําสมบัตแิละทฤษฎีบทเก่ียวกับรปูสี่เหลี่ยมไปใชหาขนาดของมุมได 
5. หาพื้นที่สวนท่ีแรเงาดวยวิธีการตางๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



130 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22203    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ สมบัติของเลขยกกําลัง   สมบัติของเลขยกกําลัง  การดําเนินการของเลขยกกําลัง สมบัติอ่ืน ๆ ของ
เลขยกกําลัง พหุนามและเศษสวนของพหุนาม ทบทวนพหุนาม การคูณพหุนาม การหารพหุนามเศษสวน
ของพหุนาม การคูณและการหารเศษสวนของพหุนาม การบวกและการลบเศษสวนของพหุนาม 
การประยุกตของอัตราสวนและรอยละ อัตราสวน รอยละ การประยุกตเก่ียวกับของอัตราสวน  และรอยละ
การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต  การประยุกตของการเลื่อนขนาน การประยุกตการสะทอน 
การประยุกตของการหมุน เทสเซลเลชัน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  และนําไปใชในการแกปญหาได 
๒. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได           
๓. คณูและหารของจํานวนที่อยูในรปูเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยามและสมบัติ
 ของเลขยกกําลัง และนําไปใชในการแกปญหา 
4. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญญกรณ
 วิทยาศาสตร 
5. บวก ลบ คูณและหารพหุนามได 
6. บวก ลบ คูณและหารเศษสวนของพหุนามท่ีดีกรไีมเกินหนึ่งได   
7. ใชความรูเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอนและการหมุนในการสรางสรรคงานศลิปะหรือออกแบบ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



131 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนกําลังสองสมบูรณ 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองท่ีเปนผลตางของกําลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว โจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน  การแปรผันตรง การ
แปรผกผัน การแปรผันเก่ียวเนื่อง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แยกตัวประกอบของพหุ-นามดีกรีสองได 
๒. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
๓. แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณใด ๆ  ท่ีแปรผันตอกันได 
6. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22205    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ สมบัติของเลขยกกําลัง  สมบัติของเลขยกกําลัง  การดําเนินการของเลขยกกําลัง สมบัติอ่ืน ๆ ของ
เลขยกกําลัง พหุนามและเศษสวนของพหุนาม ทบทวนพหุนาม การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม เศษสวน
ของพหุนาม การคูณและการหารเศษสวนของพหุนาม การบวกและการลบเศษสวนของพหุนาม 
การประยุกตของอัตราสวนและรอยละ อัตราสวน รอยละ การประยุกตเก่ียวกับของอัตราสวน และรอยละ
การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต การประยุกตของการเลื่อนขนาน การประยุกตการสะทอน  
การประยุกตของการหมุน เทสเซลเลชัน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  และนําไปใชในการแกปญหาได 
๒. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
๓. คณูและหารของจํานวนที่อยูในรปูเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยามและสมบัติ
 ของเลขยกกําลัง  และนําไปใชในการแกปญหา 
4. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญญกรณ
 วิทยาศาสตร 
5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณใด ๆ  ท่ีแปรผันตอกันได 
6. บวก ลบ คูณและหารพหุนามได 
7. บวก ลบ คูณและหารเศษสวนของพหุนามท่ีดีกรไีมเกินหนึ่งได   
8. ใชความรูเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอนและการหมุนในการสรางสรรคงานศลิปะหรือออกแบบ   
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22206    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนกําลังสองสมบูรณ  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองท่ีเปนผลตางของกําลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การแปรผัน  การแปรผันตรง  
การแปรผกผัน  การแปรผันเก่ียวเนื่อง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แยกตัวประกอบของพหุ-นามดีกรีสองได 
๒. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
๓. แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณใด ๆ  ท่ีแปรผันตอกันได 
6. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22207    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  การประยุกตของอัตราสวนและรอยละ ทบทวนอัตราและรอยละ  การประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวน
และรอยละ การนําไปใชและการแกปญหา  การประยุกตของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทบทวนทฤษฎีบทพีทา
โกรัส  การประยุกตเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส  การนําไปใชและการแกปญหา  การประยุกตของเลขยก
กําลัง  สมบัติของเลขยกกําลัง  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  การนําความรูเก่ียวกับเลข
ยกกําลังไปใชในการแกปญหา 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ แกปญหาทางคณิตศาสตรหรือปญหาใน 
 ชีวิตจริง 
2.   ประยุกตใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
๓.   เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจรงิ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค22208    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ การแปรผัน  การแปรผันตรง  การแปรผกผัน  การแปรผันเก่ียวเนื่อง  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  
รูปท่ัวไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยใชการแยกตัวประกอบ  
การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการใชสูตร  โจทยปญหาเกี่ยวกับการแกสมการกําลังสองตัวแปร
เดียว  โจทยปญหาเก่ียวกับจํานวน  โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและพื้นที่  โจทยปญหาเก่ียวกับการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.   แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได    
๒.   แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการใชสูตรได 
๓.   โจทยปญหาเก่ียวกับการแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวดวยวิธีการตางๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค20201    รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  ใน
สาระ โครงงานคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง  โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจ
รวบรวมขอมูล โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ และโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย  
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได 
2. ใชความรู  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาสถานการณตางๆ ได
 อยางเหมาะสม 
3. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู  ขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการ 
4. สรางแผนภาพใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร  สื่อความหมาย และการนําเสนอ
 ไดอยางถูกตอง  ชัดเจนและรัดกุม 
5. เชื่อมโยงความรูเน้ือหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร
 ไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ  
6. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการ
 ดํารงชีวิต 
7.  มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค20202    รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  
ในสาระ โครงงานคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง  โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจ
รวบรวมขอมูล โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ และโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย  
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได 
2. ใชความรู  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาสถานการณตางๆ ได
 อยางเหมาะสม 
3. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู  ขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการ 
4. สรางแผนภาพใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร  สื่อความหมาย และการนําเสนอ
 ไดอยางถูกตอง  ชัดเจนและรัดกุม 
5. เชื่อมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไป
 เชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ  
6. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในการ
 ดํารงชีวิต 
7.  มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค20203    รายวิชา การสํารวจเรขาคณิตดวย GSP    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ การสรางรูปเรขาคณิตอยางงาย  โดยใชเมนูสราง  การสรางมุมที่มีขนาด 90º, 45º และ 60º การ
สรางรูปสามเหลี่ยมดานเทาท่ีมีความยาวของดานเทากับสวนของเสนตรงที่กําหนดให การสรางรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส การสรางรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน การเคลื่อนไหวจุดและเสน การแปลงทางเรขาคณิต การสราง
รูปการสะทอน การสรางรูปการหมุน การสรางรูปการเลื่อนขนาน การสรางรูปเทสเซลเลชัน และการสราง
รูปการยอ/ขยายได เครื่องมือกําหนดเอง นําไปใชสรางเครื่องมือกําหนดเองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากที่มีความสูงตามกําหนด รูปสี่เหลี่ยมดานเทาและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และนําเครื่องมือกําหนดเองไป
ใชได 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  นักเรียนสามารถสรางมุมท่ีมีขนาด 90º, 45º และ 60º ได 
2.   นักเรียนสามารถสรางรูปสามเหลี่ยมดานเทาท่ีมีความยาวของดานเทากับสวนของเสนตรงที่กําหนด   
 ใหได 
3.  นักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสัได 
4.  นักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนได 
๕.  นักเรียนสามารถสรางการเคลื่อนไหวจุดและเสนได 
๖.  นักเรียนสามารถสรางรปูการสะทอนได 
๗.  นักเรียนสามารถสรางรปูการหมุนได 
๘.  นักเรียนสามารถสรางรปูการเลื่อนขนานได 
๙.  นักเรียนสามารถสรางรปูเทสเซลเลชันได 
๑๐. นักเรียนสามารถสรางรูปการยอ/ขยายได 
11. นักเรียนสามารถสรางเครื่องมือกําหนดเองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได 
12.  นักเรียนสามารถนําเคร่ืองมือกําหนดเองไปใชได 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค20204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมพูน     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3         เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผลและฝกการแกปญหา  
ซึ่งประกอบไปดวย สัจพจน บทนิยาม และทฤษฎีบทตาง ๆ ที่จะนําไปใชอางอิงในการพิสูจนทางเรขาคณิต  
นํารูปแบบของการใชเหตุผลทั้งแบบอุปนัยและแบบนิรนัยแสดงใหเห็นเปนแนวทางในการวิเคราะหแนวคิด
ท่ีจะเขียนพิสูจน เร่ืองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความคลาย ทฤษฎีบทตาง ๆ เกี่ยวกับคอรดและเสนสัมผัส
วงกลม รูปสี่เหลี่ยมผืนผากับวงกลม ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และการแกปญหา พ้ืนฐาน
เบื้องตน ในเรื่องทฤษฎีจํานวนและเอกลักษณพีชคณิต 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นําความรูพื้นฐานเบื้องตนไปใชอางอิงในการพิสูจนทางเรขาคณิตได 
๒. สามารถใชเหตุผลทั้งแบบอุปนัยและนิรนัยแสดงแนวคิดในการพิสูจน เร่ืองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและ
 ความคลายได 
๓. นําความรูเกี่ยวกับทฤษฎีบทตาง ๆ เก่ียวกับคอรดและเสนสัมผัสวงกลมไปใชในการพิสูจนได 
๔.   มีความคิดรวบยอดและนําสมบัติตาง ๆเก่ียวกับ ทฤษฎีจํานวนไปใชในการพิสูจนได     
๕.   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเอกลักษณพีชคณิต         
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค23201    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคดิคาํนวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  ใน
สาระ กรณฑที่สอง  สมบัติของ a เมื่อ 0a    การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑท่ีสอง 
การนําไปใช  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองโดยวิธีการทําเปนกําลังสองสมบูรณ การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสามที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็ม การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช
ทฤษฎีบทเศษเหลือ สถิติ การนําเสนอขอมูลในรูปตารางแจกแจงความถ่ี  ตารางแจกแจงความถ่ีของขอมูล
ท่ีเปนอัตรภาคชั้น  คากลางของขอมูลที่เปนอัตรภาคชั้น 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ใชสมบัตติอไปนี้ในการบวก ลบ คูณ และหารจํานวนจรงิท่ีอยูในรปู a เมื่อ  a > 0 

2.   
b

a

b

a
=    เมื่อ  0b0a  ,     

3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสอง
 สมบูรณหรือทฤษฎีบทเศษเหลือได 
๔.  เขาใจและใชการแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกวาสองในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 สถิติและความนาจะเปน 
๕.  เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติเพ่ือประกอบการ
 ตัดสินใจ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค23202    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ การใหเหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใหเหตุผลทาง
เรขาคณิต ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม การสราง ระบบสมการ  ระบบสมการท่ี
ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสอง ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองท้ังสองสมการ 
วงกลม วงกลม  มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม  คอรด  เสนสัมผัสวงกลม   เศษสวนของ
พหุนาม การดําเนินการของเศษสวนของพหุนาม  การแกสมการเศษสวนของพหุนาม  โจทยปญหาเก่ียวกับ
เศษสวนของพหุนาม 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามได 
2.   แกสมการเศษสวนของพหุนามได 
3.  แกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 
๔.  แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได 
๕.  แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได 
6. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมที่กําหนดใหได    
7. ใชสมบัตเิกี่ยวกับสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมในการใหเหตุผลได 
8. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปเรขาคณิตได   
9. ใชสมบัตเิกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลได    
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค23203    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน   ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  
ในสาระ กรณฑท่ีสอง สมบัติของ a เม่ือ 0a    การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเก่ียวกับกรณฑท่ีสอง    
การนําไปใช การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนผลตางกําลัง
สอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธ์ิเปน
จํานวนเต็มโดยใชทฤษฎีบทเศษเหลือ สมการกําลังสอง ทบทวนสมการกําลังสอง การแกสมการกําลังสอง
โดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ การแกสมการกําลังสองโดยใชสูตร โจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสอง 

พาราโบลา  สมการพาราโบลา  พาราโบลาท่ีกําหนดดวยสมการ  y = ax2 เมื่อ  a  ๐  พาราโบลาที่

กําหนดดวยสมการ y= ax2+k เมื่อ a  ๐ พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ y = a(x – h)2+ k  เม่ือ  a ๐  

พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y  =  ax2 + bx + c  เมื่อ  a  ๐  พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  พ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การนําไปใช 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ใชสมบัตติอไปนี้ในการบวก  ลบ  คูณ และหารจํานวนจริงที่อยูในรูป a   เมื่อ  a > 0  และ  b > 0                                  
2.   

b

a

b

a
=    เม่ือ  0b0a  ,     

3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสอง
 สมบูรณหรือทฤษฎีบทเศษเหลือได 

๔.  แกสมการกําลังสองตวัแปรเดียวโดยใชสูตร    
a2

ac4bb
    x

2        เมื่อ  0a    ได 

๕.  แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได 
6. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดใหได 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได 
8. หาพื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวย  และ ทรงกลมได 
9. แกปญหา หรือสถานการณท่ีกําหนดใหโดยใช ความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวได 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค23204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคดิคาํนวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  ใน
สาระ การใหเหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใหเหตุผลทาง
เรขาคณิต ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม การสราง ระบบสมการ ระบบสมการท่ี
ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสอง ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 
วงกลม  วงกลม  มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม  คอรด  เสนสัมผัสวงกลม  เศษสวนของ
พหุนาม  การดําเนินการของเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวนของ พหุนาม  โจทยปญหา
เกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามได 
2.   แกสมการเศษสวนของพหุนามได 
3.  แกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 
๔.  แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได 
๕.  แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได 
6. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมที่กําหนดใหได    
7. ใชสมบัตเิกี่ยวกับสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมในการใหเหตุผลได 
8. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปเรขาคณิตได   
9. ใชสมบัติเก่ียวกับวงกลมในการใหเหตุผลได    
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค23205    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคดิคาํนวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  ใน
สาระ กรณฑที่สอง  สมบัติของ a เมื่อ 0a    การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑท่ีสอง    
การนําไปใช การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มี
สัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยใชทฤษฎีบท
เศษเหลือ สมการกําลังสอง ทบทวนสมการกําลังสอง การแกสมการกําลังสองโดยวิธีทําเปนกําลังสอง
สมบูรณ การแกสมการกําลังสองโดยใชสูตร โจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสอง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ใชสมบัตติอไปนี้ในการบวก ลบ คูณ และหารจํานวนจรงิท่ีอยูในรปู a เมื่อ  a > 0 

2.   
b

a

b

a
=    เมื่อ  0b0a  ,     

3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสอง
 สมบูรณหรือทฤษฎีบทเศษเหลือได 

๔.  แกสมการกําลังสองตวัแปรเดียวโดยใชสูตร    
a2

ac4bb
    x

2        เมื่อ  0a    ได 

๕.  แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ค23206    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคดิคาํนวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา  ใน

สาระ พาราโบลา  สมการพาราโบลา  พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y = ax2 เมื่อ a  ๐  พาราโบลาที่

กําหนด  ดวยสมการ y= ax2+k เมื่อ a  ๐ พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y = a(x – h)2+ k  เมื่อ   

a  ๐  พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y  =  ax2 + bx + c  เมื่อ  a  ๐  ระบบสมการ ระบบสมการท่ี
ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสอง ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองท้ังสองสมการ  
เศษสวนของพหุนาม  การดาํเนินการของเศษสวนของพหุนาม  การแกสมการเศษสวนของ พหุนาม  โจทย
ปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนาม 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มวีิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามได 
2.   แกสมการเศษสวนของพหุนามได 
3.  แกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 
๔.  แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได 
๕.  แกระบบสมการท่ีประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได 
6. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดใหได 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ว21101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว21102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว2๒101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว2๒102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔ 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ว20201   ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20202   วิทยาศาสตรกับความงาม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค  1.0 หนวยกิต 
ว20203   สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต  
ว20204   วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20205   เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม      2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20206   พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน  2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค  1.0 หนวยกิต 
ว20207   การออกแบบอยางสรางสรรค   2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒08   เทคโนโลยีการออกแบบ         2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒09  การใชโปรแกรมสํานักงาน       2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒10   กราฟกและเทคโนโลยีสื่อประสม  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒11  ซอฟตแวรประยุกต      2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒12   งานกราฟกและการนําเสนอ     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒13  การเขียนเว็บเพ็จ 1     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว2๐๒14  การเขียนเว็บเพ็จ2      2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20219  คณิตศาสตรสําหรบัคอมพิวเตอร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20220  เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20221 ผลิตภัณฑสารเคมีในชีวิตประจําวัน  2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ว20222  วิทยาศาสตรการอาหาร 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20223  การเรียนรูปญหาสิ่งแวดลอม     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม (ตอ) 
ว20224  รักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 1  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20225  รักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 2  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20226  การโปรแกรมเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20227  นักเขียนโปรแกรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20228  นักสรางโปรแกรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20229  หุนยนตแสนสนุก 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20230  หุนยนตสรางสรรค 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20231  โครงงานสมองกล1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20232  โครงงานสมองกล2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20233 เคมีกับสะเต็มศกึษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20234 เปดโลกวิทยาศาสตรดวยภาษาตางประเทศ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20235 พลเมืองดิจิตอล 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว20236 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว21201   กระบวนการทางวิทยาศาสตร     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว21202   ชีววิทยาเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว21203   หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว21204  IPST  Micro BOX 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว22201   โครงงานวิทยาศาสตรเบื้องตน     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว22202   โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค  1.0 หนวยกิต 
ว22203   วิทยาศาสตรเพิ่มพูน (เคมี) 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว23201   เคมีเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว23202   ฟสิกสเบ้ืองตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค  1.0 หนวยกิต 
ว23203   วิทยาศาสตรลวงหนา (ฟสิกส) 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว23204   การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑            เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร สมบัติของสารบริสุทธ์ิ การจําแนกและองคประกอบของ
สารบ ริสุท ธ์ิ  เซลล  การลํ า เลี ยงสารเข า ออกจากเซลล  การสืบพัน ธุ และขยายพัน ธุพื ช ดอก   
การสังเคราะหดวยแสง  การลําเลียงน้ํา ธาตุอาหารและอาหารของพืช  
 โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
การออกแบบและเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว1.2 ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/4, ม.๑/5, ม.๑/6, ม.๑/7, ม.๑/8, ม.๑/9, ม.๑/10, ม.๑/11,  
       ม.๑/12, ม.๑/13, ม.๑/14, ม.๑/15, ม.๑/16, ม.๑/17, ม.๑/18 
ว๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/4, ม.๑/5, ม.๑/6, ม.๑/7, ม.๑/8 
 
รวมท้ังหมด  26  ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒๑๑๐๑    รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

1.  อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใชหลักฐานเชิง
 ประจักษที่ไดจากการสังเกตและการทดสอบ และใชสารสนเทศท่ีไดจาแหลงขอมูลตาง ๆ รวมท้ังจัด
 กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ (ว๒.๑ม.๑/๑) 
2.  วิเคราะหผลจากการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม 
 เศรษฐกิจและสังคม จากขอมูลที่รวบรวมได (ว๒.๑ม.๑/๒) 
3.  ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุ
 อยางปลอดภัย คุมคา (ว๒.๑ม.๑/๓) 
4.  เปรียบเทยีบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ 
 แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ (ว๒.๑ม.๑/๔)  
5.  อธิบายและเปรยีบเทียบความหนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม ( ว๒.๑ม.๑/๕) 
6.  ใชเคร่ืองมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธ์ิและสารผสม (ว๒.๑ม.๑/๖) 
7.  อธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแบบจําลองและ
 สารสนเทศ (ว๒.๑ม.๑/๗) 
8.  อธิบายโครงสรางอะตอมที่ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใชแบบจําลอง  
 (ว๒.๑ม.๑/๘) 
9.  เปรียบเทยีบรูปราง ลักษณะ และโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว รวมทั้งบรรยายหนาที่ของผนัง
 เซลล เย่ือหุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต (ว๑.๒ม.๑/๑) 
10.  ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศึกษาเซลล และโครงสรางตาง ๆ ภายในเซลล ( ว๑.๒ม.๑/๒) 
11.  อธิบายความสัมพันธระหวางรูปราง กับการทําหนาที่ของเซลล (ว๑.๒ม.๑/๓) 
12.  อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจากเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเปนสิ่งมีชีวิต 
 (ว๑.๒ม.๑/๔) 
13.  อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพร และ 
 ออสโมซิสในชีวิตประจําวัน (ว๑.๒ม.๑/๕) 
14.  ระบุปจจัยท่ีจําเปนในการสังเคราะหดวยแสงและผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการสังเคราะหดวยแสง โดยใช
 หลักฐานเชงิประจักษ (ว๑.๒ม.๑/๖) 
15.  อธิบายความสําคัญของการสังเคราะหดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ( ว๑.๒ม.๑/๗) 
16.  ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดลอม โดยการรวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไม 
 ในโรงเรียนและชุมชน (ว๑.๒ม.๑/๘) 
17.  บรรยายลักษณะและหนาที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม (ว๑.๒ม.๑/๙) 
18.  เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลําเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช ( ว๑.๒ม.๑/๑๐) 
19.  อธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศของพืชดอก (ว๑.๒ม.๑/๑๑) 
20.  อธิบายลักษณะโครงสรางของดอกที่มีสวนทําใหเกิดการถายเรณู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของ 
 พืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด (ว๑.๒ม.๑/๑๒) 
21. ตระหนักถึงความสําคัญของสัตวที่ชวยในการถายเรณูของพืชดอก โดยการไมทําลายชีวิตของสัตว 
 ที่ชวยในการถายเรณู (ว๑.๒ม.๑/๑๓) 
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22.  อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการดาํรงชีวิตของพืช  
 (ว๑.๒ม.๑/๑๔) 
23.  เลือกใชปุยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณที่กําหนด ( ว๑.๒ม.๑/๑๕) 
24.  เลือกวิธีการขยายพันธุพืชใหเหมาะสมกับความตองการของมนุษย โดยใชความรูเก่ียวกับการสืบพันธุ
 ของพืช (ว๑.๒ม.๑/๑๖) 
25.  อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในการใชประโยชนดานตาง ๆ  
 (ว๑.๒ม.๑/๑๗) 
26.  ตระหนักถึงประโยชนของการขยายพันธุพืช โดยการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (ว๑.๒ม.๑/๑๘) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒๑๑๐2 รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑            เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถายโอนความรอน ลมฟาอากาศ
รอบตัว  มนุษยและการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ  
 โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี (วิทยาการการคํานวณ) และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและการ
อภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว๒.๑ ม.๑/9, ม.๑/10 
ว2.2 ม.๑/๑ 
ว2.3 ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/4, ม.๑/5, ม.๑/6, ม.๑/7 
ว3.2 ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/4, ม.๑/5, ม.๑/6, ม.๑/7 
 
รวมท้ังหมด  17  ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒๑๑๐2    รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

1.  อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และการเคลื่อนท่ีของ
 อนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส โดยใชแบบจําลอง (ว๒.๑ ม.๑/๙) 
2.  อธิบายความสัมพันธระหวางพลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใชหลักฐานเชิง
 ประจักษและแบบจําลอง (ว๒.๑ ม.๑/๑๐) 
3.  สรางแบบจําลองที่อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก (ว๒.๒ ม.๑/๑) 
4.  วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และคํานวณปริมาณความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ

 เปลี่ยนสถานะ โดยใชสมการ   Q = mcΔt และ  Q = mL   (ว๒.๓ ม.๑/๑) 
5.  ใชเทอรมอมิเตอรในการวัดอุณหภูมิของสสาร (ว๒.๓ ม.๑/๒) 
6.  สรางแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจากไดรับหรือสูญเสียความรอน  
 (ว๒.๓ ม.๑/๓) 
7.  ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอนโดยวิเคราะห
 สถานการณปญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน (ว๒.๓ ม.๑/๔) 
8.  วิเคราะหสถานการณการถายโอนความรอนและคํานวณปริมาณความรอนท่ีถายโอนระหวางสสารจน
 เกิดสมดุลความรอนโดยใชสมการ    Qสูญเสีย = Qไดรับ   (ว๒.๓ ม.๑/๕) 
9.  สรางแบบจําลองที่อธิบายการถายโอนความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี
 ความรอน (ว๒.๓ ม.๑/๖) 
10. ออกแบบ เลือกใช และสรางอุปกรณ เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใชความรูเก่ียวกับการถายโอน
 ความรอน (ว๒.๓ ม.๑/๗) 
11.  สรางแบบจําลองที่อธิบายการแบงชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชนของบรรยากาศแตละชั้น 
 (ว๓.๒ ม.๑/๑) 
12. อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของลมฟาอากาศ จากขอมูลท่ีรวบรวมได  
 (ว๓.๒ ม.๑/2) 
13.  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟาคะนองและพายุหมุนเขตรอน และผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ
 สิ่งแวดลอม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและปลอดภัย (ว๓.๒ ม.๑/3) 
14.  อธิบายการพยากรณอากาศ และพยากรณอากาศอยางงายจากขอมูลที่รวบรวมได (ว๓.๒ ม.๑/4) 
15.  ตระหนักถึงคุณคาของการพยากรณอากาศโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชน
 จากคําพยากรณอากาศ (ว๓.๒ ม.๑/5) 
16.  อธิบายสถานการณและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากขอมูลที่รวบรวมได (ว๓.๒ ม.๑/6) 
17.  ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต
 การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลก (ว๓.๒ ม.๑/7)   
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒๑๑๐3 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง               จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จําเปนเพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดานการเกษตรและ
อาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ 
 โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  
 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว4.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/4, ม.๑/5 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ว๒๑๑๐3     รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

1.  อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการ
 เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (ว4.1 ม.1/1) 
2.  ระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับ
 ปญหา (ว4.1 ม.1/2) 
3.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน นําเสนอ
 แนวทาง การแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผนและดําเนินการแกปญหา (ว4.1 ม.1/3) 
4.  ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองที่เกิดขึ้น พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และ
 นําเสนอ ผลการแกปญหา (ว4.1 ม.1/4) 
5.  ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาได
 อยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย  (ว4.1 ม.1/5) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒๑๑๐4   รายวิชา วิทยาการคํานวณ 1    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง               จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายการออกแบบอัลกอรทิึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร หรืออธิบายการทํางานที่พบในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวร หรือบริการบน
อินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกําหนด
และขอตกลง  
 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว4.2 ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/4 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ว๒๑๑๐4     รายวิชา วิทยาการคํานวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

1.  ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบายการทํางานที่พบในชีวิตจริง  
 (ว4.2 ม.1/1) 
2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร  
 (ว4.2 ม.1/2) 
3.  รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโดย 
 ใชซอฟตแวร หรือบรกิารบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย (ว4.2 ม.1/3) 
4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกําหนดและขอตกลง  
 (ว4.2 ม.1/4) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒2๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห การเคลื่อนที่ ตําแหนงของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
แรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน แรงและความ
ดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว โมเมนตของแรง แรงและสนามของแรง  งาน กําลังและเคร่ืองกล
อยางงาย พลังงานกล พลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน กฎการอนุรักษพลังงาน ระบบอวัยวะของ
รางกาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ 
 โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
ว1.2 ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11,  
       ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 
ว2.2 ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11,  
       ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15 
ว2.3 ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 
รวมท้ังหมด  38  ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒2๑๐๑    รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

1.  ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะท่ีเก่ียวของในระบบหายใจ (ว1.2 ม2/1) 
2. อธิบายกลไกการหายใจเขาและออก โดยใชแบบจําลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแกส 
 (ว1.2 ม2/2) 
3.  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
 ใหทํางานเปนปกติ (ว1.2 ม2/3) 
4.  ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะ ในระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไต (ว1.2 ม2/4) 
5.  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถาย ในการกําจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทาง 
 ในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถายทําหนาที่ไดอยางปกติ (ว1.2 ม2/5) 
6.  บรรยายโครงสรางและหนาที่ของหัวใจหลอดเลือด และเลือด  (ว1.2 ม2/6)    
7.  อธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใชแบบจําลอง (ว1.2 ม2/7) 
8.  ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ เปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจ ขณะปกติ และ 
 หลังทํากิจกรรม (ว1.2 ม2/8) 
9.  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 
 ในระบบหมุนเวียนเลือดใหทํางานเปนปกติ (ว1.2 ม2/9) 
10. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลางในการควบคมุ การทํางานตาง ๆ 
 ของรางกาย (ว1.2 ม2/10) 
11. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการปองกัน
 การกระทบกระเทอืนและอันตรายตอสมองและไขสันหลัง (ว1.2 ม2/11) 
12. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิงโดยใชแบบจําลอง
 (ว1.2 ม2/12) 
13. อธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เมื่อเขาสู 
 วัยหนุมสาว (ว1.2 ม2/13) 
14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว โดยการดูแลรักษารางกาย และจิตใจ
 ของตนเองในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง (ว1.2 ม2/14)       
15. อธิบายการตกไข การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเปนทารก 
 (ว1.2 ม2/15)       
16.  เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณที่กําหนด (ว1.2 ม2/16)       
17. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้ งครรภกอน วัยอันควร โดยการประพฤติตนให เหมาะสม 
 (ว1.2 ม2/17)      
18. พยากรณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนผลของ แรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ (ว 2.2 ม2/1 ) 
19. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 
 (ว 2.2 ม2/2 ) 
20.  ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธี (ว 2.2 ม2/3 ) 
21.  วิเคราะหแรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ(ว 2.2 ม2/4) 
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22.  เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุในของเหลว (ว 2.2 ม2/5 ) 
23.  อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ(ว 2.2 ม2/6 ) 
24.  ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาดของแรงเสียด
 ทาน (ว 2.2 ม2/7 ) 
25.  เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระทําตอวัตถุ(ว 2.2 ม2/8 ) 
26. ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและเสนอแนะ
 วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่เปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน(ว 2.2 ม2/9) 
27.  ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรง เม่ือวัตถุอยูในสภาพ
 สมดุลตอการหมุน และคํานวณโดยใชสมการ  M = Fl (ว 2.2 ม2/10 ) 
28. เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็กสนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทางของแรงที่กระทําตอ
 วัตถุที่อยูในแตละสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได(ว 2.2 ม2/11 ) 
29.  เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุ(ว 2.2 ม2/12 ) 
3๐.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุที่อยูใน
 สนามนั้น ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลที่รวบรวมได(ว 2.2 ม2/13 ) 
31.  อธิบายและคํานวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใชสมการจากหลักฐาน 

 เชิงประจักษ  (ว 2.2 ม2/14 )    
32.  เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว(ว 2.2 ม2/15 ) 
33.  วิเคราะหสถานการณและคํานวณเก่ียวกับงานและกําลังที่เกิดจากแรงที่กระทําตอวัตถุ โดยใชสมการ 

 จากขอมูลที่รวบรวมได (ว2.3 ม 2/1)   
34. วิเคราะหหลักการทํางานของเคร่ืองกลอยางงายจากขอมูลที่รวบรวมได (ว2.3 ม 2/2) 
35. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครื่องกลอยางงาย โดยบอกประโยชนและการประยุกตใช 
 ในชีวิตประจําวัน(ว2.3 ม 2/3) 
36. ออกแบบและทดลองดวยวิ ธีที่ เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอพลังงานจลน  และ 
 พลังงานศกัยโนมถวง(ว2.3 ม 2/4) 
37.  แปลความหมายขอมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน
 ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัวจากขอมูลท่ีรวบรวมได (ว2.3 ม 2/5) 
38.  วิเคราะหสถานการณและอธิบายการเปลี่ยนและการถายโอนพลังงานโดยใชกฎการอนุรักษพลังงาน 
 (ว2.3 ม 2/6)  
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒2๑๐2 รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห องคประกอบของสารละลาย สภาพการละลายได ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพการ
ละลายได ความเขมขนของสารละลายในหนวยรอยละ วิธีการแยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การ
กลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลายการนําความรูเร่ืองการแยกสารไปใช
ประโยชน  โครงสรางภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ดิน ชั้นดิน ชั้นหนาตัด
ดิน แหลงนํ้าผิวดิน แหลงน้ําใตดิน ภัยธรรมชาติจากน้ําทวม แผนดินถลม การกัดเซาะชายฝง หลุมยุบ 
แผนดินทรุด แหลงพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ พลังงานทดแทน 
 โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
ว๒.๑ ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6  
ว3.2 ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 
 
รวมท้ังหมด  16  ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒2๑๐2    รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

๑.  อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบ
 กระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ (ว2.1 ม2/1) 
๒.  แยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวย
 ตัวทําละลาย (ว2.1 ม2/2) 
๓. นําวิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี 
 และวิศวกรรมศาสตร (ว2.1 ม2/3) 
๔.  ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทําละลาย อุณหภูมิที่มี
 ตอสภาพละลายไดของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีตอสภาพละลายไดของสาร โดยใช
 สารสนเทศ (ว2.1 ม2/4) 
๕.  ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหนวยความเขมขนเปนรอยละ ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอ
 มวล และมวลตอปริมาตร (ว2.1 ม2/5) 
๖.  ตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรูเรื่องความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยางการใช
 สารละลายในชีวิตประจํา วันอยางถูกตองและปลอดภัย (ว2.1 ม2/6) 
7.  เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใชประโยชน รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช
 เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (ว3.2 ม2/1) 
8.  แสดงความตระหนักถึงผลจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ โดยนําเสนอแนวทางการใชเชื้อเพลิง 
 ซากดึกดําบรรพบรรพ จากขอมูลท่ีรวบรวมได (ว3.2 ม2/2) 
9.  เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
 แนวทางการใชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในทองถ่ิน (ว3.2 ม2/3) 
10.  สรางแบบจําลองที่อธิบายโครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมีจากขอมูลที่รวบรวมได 
 (ว3.2 ม2/4) 
11.  อธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจําลอง รวมทั้ง
 ยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวที่ทาํใหผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง (ว3.2 ม2/5) 
12. อธิบายลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจําลอง รวมทั้งระบุปจจัย ที่ทําให
 ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน (ว3.2 ม2/6) 
13. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมและนําเสนอแนวทางการใชประโยชน
 ดินจากขอมูลสมบัติของดิน (ว3.2 ม2/7) 
14. อธิบายปจจัยและกระบวนการเกิดแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน จากแบบจําลอง (ว3.2 ม2/8) 
15. สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการใชน้ํา และนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนในทองถ่ินของตนเอง  
 (ว3.2 ม2/9) 
16. สรางแบบจําลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม 
 หลุมยุบ แผนดินทรุด (ว3.2 ม2/10)    
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒2๑๐3 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง               จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณแนวโนม
เทคโนโลยีในอนาคต เลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จําเปนเพ่ือออกแบบ
วิธีการแกปญหาในชุมชนหรือทองถ่ินในดานพลังงาน สิ่งแวดลอม การเกษตรและอาหาร และสรางชิ้นงาน
หรอืพัฒนาวิธีการโดย ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในการ
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และปลอดภัย 
 ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใต
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูนําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจวางแผนข้ันตอนการทํางานและ
ดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน ทดสอบประเมินผลและอธิบายปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึน
ภายใตกรอบเงื่อนไขพรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและนําเสนอผลการแกปญหา ใชความรูและ
ทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือกลไกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 
 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบของการใชเทคโนโลยีกับ
สังคม มีมารยาท ระเบียบ และขอบังคับในการเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว4.๑ ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4, ม.2/5 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒2๑๐3     รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

1.  คาดการณแนวโนมเทคโนโลยี ท่ีจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการ
 เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี โดยคํานึงถึง
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม (ว4.1 ม 2/1) 
2.  ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ิน สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูลและ
 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา (ว4.1 ม 2/2) 
3.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใตเงื่อนไข
 และทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผนขั้นตอนการทํางานและ
 ดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน (ว4.1 ม 2/3) 
4.  ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมท้ังหา
 แนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา (ว4.1 ม 2/4) 
5.  ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา
 หรอืพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย (ว4.1 ม 2/5) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒2๑๐4     รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง               จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายองคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพ่ือประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงคํานวณ เขียน
โปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการเผยแพรผลงาน โดยใชซอฟตแวร หรือบริการ
บนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกําหนด
และขอตกลง  
 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว4.2 ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/4 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ว๒2๑๐4     รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

1.  ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหา หรอืการทํางานที่พบในชีวิตจริง  
 (ว4.2 ม.2/1) 
2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา (ว4.2 ม.2/2) 
3.  อภิปรายองคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
 เพ่ือประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบ้ืองตน (ว4.2 ม.2/3) 
4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการเผยแพรผลงาน  
 (ว4.2 ม.2/4) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒3๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต     
และความสมัพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม กระบวนการและ
ความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล
ตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สมบัติของสสาร องคประกอบของ
สสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งการ
นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยใชเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
 ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยี  อยาง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบใน
ชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทํางาน 
และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน 
  มีจิตวิทยาศาสตร จรยิธรรม คณุธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว1.1 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว1.3 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ว2.1 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 
ว4.1 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5 
ว4.2 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  34  ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒3๑๐๑    รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

1.  อธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบระบบนิเวศท่ีไดจากการสํารวจ ( ว 1.1 ม 3/1 ) 
๒.  อธิบายรูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ ในแหลงที่อยูเดียวกัน ท่ีได  
     จากการสํารวจ ( ว 1.1 ม 3/2 )  
๓.  สรางแบบจําลองในการอธิบายการถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ( ว 1.1 ม 3/3 )  
๔.  อธิบายความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ ( ว 1.1 ม 3/4 )  
๕.  อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร ( ว 1.1 ม 3/5 )  
๖.  ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทําลายสมดุลของระบบ
 นิเวศ ( ว 1.1 ม 3/6) 
7.  อธิบายความสัมพันธระหวาง ยีน  ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใชแบบจําลอง ( ว 1.3 ม 3/1) 
8.  อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเดนขม
 แอลลีลดอยอยางสมบูรณ ( ว 1.3 ม 3/2)         
9.  อธิบายการเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของลูก และคํานวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของ
 รุนลูก ( ว 1.3 ม 3/3 ) 
10. อธิบายความแตกตางของการแบงเซลลแบบไมโทซสิและไมโอซิส ( ว 1.3 ม 3/4 ) 
11.  บอกไดวาการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม พรอมทั้งยกตัวอยาง
 โรคทางพันธุกรรม ( ว 1.3 ม 3/5 ) 
12.  ตระหนักถึงประโยชนของความรูเร่ืองโรคทางพันธุกรรม โดยรูวากอนแตงงานควรปรึกษาแพทย  
 เพ่ือตรวจ และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม ( ว 1.3 ม 3/6 )  
13.  อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งมีชี วิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีตอมนุษยและ
 สิ่งแวดลอม โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได ( ว 1.3 ม 3/7 )     
14.  ตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบของสิ่งมชีีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม   
       โดยการเผยแพรความรูที่ไดจากการโตแยงทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีขอมูลสนับสนุน ( ว 1.3 ม 3/8 )  
15.  เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆ ( ว 1.3 ม 3/9 ) 
16.  อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ 
 ตอมนุษย ( ว 1.3 ม 3/10 ) 
17.  แสดงความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมใน 
 การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ( ว 1.3 ม 3/11 )  
18.  ระบุสมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยใช
 หลักฐานเชงิประจักษ และสารสนเทศ ( ว 2.1 ม 3/1 ) 
19.  ตระหนักถึงคุณคาของการใชวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยเสนอ แนะแนวทาง
 การใชวัสดุอยางประหยัดและคุมคา ( ว 2.1 ม 3/2 ) 
20.  อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช
 แบบจําลองและสมการขอความ ( ว 2.1 ม 3/3 )  
21.  อธิบายกฎทรงมวล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ( ว 2.1 ม 3/4 ) 
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22.  วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน 
       ของปฏิกิริยา( ว 2.1 ม 3/5 )   
23.  อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ
 ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม  การเกิดฝน
 กรด การสังเคราะหดวยแสง โดยใชสารสนเทศรวมทั้งเขียนสมการขอความแสดงปฏิกิริยาดังกลาว  
 ( ว 2.1 ม 3/6 )  
24. ระบุประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และยกตัวอยางวิธีการปองกัน 
      และแกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน จากการสืบคนขอมูล ( ว 2.1 ม 3/7 ) 
25.  ออกแบบวิธีแกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยใชความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร  
       คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ( ว 2.1 ม 3/8 )  
26.  วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธของ
 เทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาหรือ 
      พัฒนางาน ( ว 4.1 ม 3/1 ) 
27. ระบุปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปญหา 
 รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทาง
 ปญญา ( ว 4.1 ม 3/2 ) 
28.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทยีบ และตัดสินใจเลอืกขอมูลที่จําเปนภายใตเงื่อนไข 
       และทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
       วางแผนข้ันตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ( ว 4.1 ม 3/3 ) 
29.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึนภายใต กรอบเงื่อนไข 
       พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา ( ว 4.1 ม 3/4 ) 
30.  ใชความรู และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับ 
       ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน ( ว 4.1 ม 3/5 ) 
31.  พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค ( ว 4.2 ม 3/1 ) 
32.  รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใช
 ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย ( ว 4.2 ม 3/2 ) 
33.  ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารที่ผดิ เพ่ือการใชงาน 
       อยางรูเทาทัน ( ว 4.2 ม 3/3 ) 
34.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
       คอมพิวเตอร ใชลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยชอบธรรม ( ว 4.2 ม 3/4 ) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒3๑๐2 รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหมายของพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง 
แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมทั้งนําความรูไปใชประโยชนองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ
วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอ
สิ่งมีชีวิต  
 รวมทั้งการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยใชเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ 
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคดิสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
 เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมแนวคิด
เชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว๒.3 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, 
        ม.3/12, ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17, ม.3/18, ม.3/19, ม.3/20, ม.3/21  
ว3.1 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4 
ว4.1 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5 
ว4.2 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  34  ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว๒3๑๐2    รายวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 
 

1.   วิเคราะหความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเมื่อตอตัวตานทานหลายตัว แบบอนุกรม 
      และแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ ( ว 2.3 ม 3/4 )    
2.  เขียนแผนภาพวงจรไฟฟาแสดงการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและขนาน ( ว 2.3 ม 3/5 ) 
3.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณปริมาณที่ 
     เก่ียวของโดยใชสมการ   V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ ( ว 2.3 ม 3/1 )   
4.  เขียนกราฟความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟา ( ว 2.3 ม 3/2 ) 
5.  ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการวัดปริมาณทางไฟฟา ( ว 2.3 ม 3/3 ) 
๖.  บรรยายการทํางานของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรจากขอมูลที่รวบรวมได ( ว 2.3 ม 3/6 ) 
๗.  เขียนแผนภาพและตอชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา ( ว 2.3 ม 3/7 ) 
๘.  อธิบายและคํานวณพลังงานไฟฟาโดยใชสมการ W = Pt รวมทั้งคํานวณคาไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟาในบาน  
     ( ว 2.3 ม 3/8 ) 
๙. ตระหนักในคุณคาของการเลือกใชเคร่ืองใชไฟฟาโดยนําเสนอวิธีการใชเคร่ืองใชไฟฟาอยางประหยัด 
     และปลอดภัย ( ว 2.3 ม 3/9 ) 
๑๐.  สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสวนประกอบของคลื่น ( ว 2.3 ม 3/10 ) 
๑๑.  อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากขอมูลท่ีรวบรวมได ( ว 2.3 ม 3/11 ) 
๑๒.  ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยนําเสนอการใชประโยชนในดานตาง ๆ  
       และอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวีิตประจําวัน ( ว 2.3 ม 3/12 ) 
๑๓.  ออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะทอนของแสง 
      ( ว 2.3 ม 3/13 )  
๑๔.  เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา ( ว 2.3 ม 3/14 ) 
๑๕.  อธิบายการหักเหของแสงเม่ือผานตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกัน และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาว 
       เม่ือผานปริซึมจากหลักฐาน เชิงประจักษ ( ว 2.3 ม 3/15 ) 
๑๖.  เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากเลนสบาง ( ว 2.3 ม 3/16 ) 
๑๗.  อธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับแสง และการทํางานของทัศนอุปกรณจากขอมูลท่ีรวบรวมได  
       ( ว 2.3 ม 3/17 ) 
๑๘. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณและเลนสตา ( ว 2.3 ม 3/18 ) 
๑๙.  อธิบายผลของความสวางที่มีตอดวงตาจากขอมูลท่ีไดจากการสืบคน ( ว 2.3 ม 3/19 ) 
๒๐.  วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง ( ว 2.3 ม 3/20 ) 
๒๑.  ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่อง ความสวางของแสงท่ีมีตอดวงตา โดยวิเคราะหสถานการณปญหา 
       และเสนอแนะการจัดความสวาง ใหเหมาะสมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ( ว 2.3 ม 3/21 ) 
22.  อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงจากสมการ F = (Gm1m2)/r2  
     ( ว 3.1 ม 3/1 ) 
๒3.  สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย ( ว 3.1 ม 3/2 ) 
2๔.  อธิบายการใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยางความกาวหนาของโครงการสํารวจอวกาศ 
      จากขอมูลที่รวบรวมได( ว 3.1 ม 3/4 )    
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25.  สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิดขางข้ึนขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร  
       และการเกิดน้ําขึ้นน้ําลง ( ว 3.1 ม 3/3 ) 
26.  วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธของเทคโนโลยี 
       กับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนางาน 
       ( ว 4.1 ม 3/1 ) 
27.  ระบุปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปญหา  
 รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสิน 
 ทางปญญา ( ว 4.1 ม 3/2 ) 
28.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทยีบ และตัดสินใจเลอืกขอมูลที่จําเปนภายใตเงื่อนไข 
       และทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
      วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ( ว 4.1 ม 3/3 ) 
29.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึนภายใต กรอบเงื่อนไข 
       พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา ( ว 4.1 ม 3/4 ) 
30.  ใชความรู และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับ
 ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน ( ว 4.1 ม 3/5 ) 
31. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค ( ว 4.2 ม 3/1 ) 
32.  รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใช
 ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย ( ว 4.2 ม 3/2 ) 
33.  ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารที่ผิด เพ่ือการใชงาน
 อยางรูเทาทัน ( ว 4.2 ม 3/3 ) 
34.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ 
       คอมพิวเตอร ใชลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยชอบธรรม ( ว 4.2 ม 3/4 ) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒3๑๐3 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง               จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธของ 
เทคโนโลยีกับศาสตรอื่น เพ่ือเปนแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนางาน ระบุปญหาหรือความตองการ 
ของชุมชนหรอืทองถ่ิน เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู
เพื่อออกแบบวิธีการแกปญหา นําเสนอแนวทางการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน
พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา 
 โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งใชความรู และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อ
แกปญหาหรือพัฒนางาน 
 
ตัวช้ีวัด 
ว4.๑ ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4, ม.3/5 
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ว๒3๑๐3     รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

1.  วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธของ
 เทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรอืคณติศาสตร เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาหรือ
 พัฒนางาน (ว 4.1 ม.3/1) 
2.  ระบุปญหาหรอืความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปญหา  
 รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทาง
 ปญญา (ว 4.1 ม.3/2) 
3.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทยีบ และตัดสินใจเลอืกขอมูลที่จําเปนภายใตเงื่อนไข 
 และทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
 วางแผนข้ันตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน (ว 4.1 ม.3/3) 
4.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นภายใต กรอบเงื่อนไข 
 พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา (ว 4.1 ม.3/4) 
5.  ใชความรู และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับ
 ลักษณะของงาน และปลอดภัย เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน (ว 4.1 ม.3/5)  



170 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว๒3๑๐4     รายวิชา วิทยาการคํานวณ 3   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง               จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค นําเสนอ
ขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค  
 โดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการให
ขาวสารท่ีผิด  
 เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยชอบธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว4.2 ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ว๒3๑๐4     รายวิชา วิทยาการคํานวณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

1.  พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค (ว4.2 ม.3/1) 
2.  รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใช
 ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย (ว4.2 ม.3/2) 
3.  ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารที่ผดิ เพ่ือการใชงาน 
 อยางรูเทาทัน (ว4.2 ม.3/3) 
4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ 
 คอมพิวเตอร ใชลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยชอบธรรม (ว4.2 ม.3/4) 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0201     รายวิชา ของเลนเชิงวิทยาศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ทดลอง สรางอุปกรณของเลนเชิงวิทยาศาสตรอยางงายตามแบบท่ีกําหนดให
ออกแบบ ดัดแปลง หรือประดิษฐอุปกรณของเลนที่ใชกลไกทางเคร่ืองกล ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยาง
งาย และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประกอบชิ้นสวน ดัดแปลงประดิษฐอุปกรณ และอธิบายหลักการ
ทางวิทยาศาสตร  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู และการบูรณาการ เพ่ือใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ตั้งคําถามเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีสังเกตไดจากการเลนของเลน 
2.  สังเกตและอธิบายหลักการทางานของเครื่องกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสอยางงายที่  
     ประกอบข้ึนในของเลน 
3.  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของเครื่องกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางงาย  
 ที่ประกอบขึ้นในของเลนที่กําหนด 
4.  ออกแบบและประดิษฐของเลนโดยใชเครื่องกลอยางงาย ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางงาย 
5.  มีเจตคติที่ดีตองานดานเครื่องกล ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0202     รายวิชา วิทยาศาสตรกับความงาม   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปจจัยที่มีผลตอความงาม การดูแล
ความงามและการเลือกใชเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวัน การใชสมุนไพรในทองถ่ินเพ่ือความ
งามและสุขภาพ เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู และการบูรณาการเพ่ือใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายสวนตางๆ ของรางกายที่เกี่ยวของกับความงาม และแนวทางในการดแูลอยางถูกตองและ 
     เหมาะสม 
2.  สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทตางๆ 
3.  สืบคนขอมูลและสํารวจตรวจสอบภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม 
4.  นําความรูไปใชในการเลือกใชผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามไดอยางถูกตอง และ
 เหมาะสม 
5.  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และสรางสรรคผลงานเก่ียวกับความงามอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0203 รายวิชา สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ทํากิจกรรม สรางแรงบันดาลใจ ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ลักษณะสําคัญ
ของโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ การเร่ิมตนทําโครงงานวิทยาศาสตร ดวยการต้ังคําถามและการ
สืบคนขอมูล การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร  การเขียนเคาโครงของโครงงาน
วิทยาศาสตร  การทําโครงงานวิทยาศาสตร  การเขียนรายงาน  และการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร    
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู และการบูรณาการเพ่ือใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ตั้งคําถามจากสถานการณตางๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจ 
     ตรวจสอบหรือศึกษาไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได 
2.  ออกแบบและวางแผนการสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปรตางๆ กําหนดนิยาม 
     เชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการสํารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  
     โดยใชวัสดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
3.  วิเคราะหและอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณในชีวิตประจําวันได 
4.  วิเคราะหโครงงานวิทยาศาสตร  และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง  รวมถึงจัดทาํเคาโครงของ  
     โครงงานวิทยาศาสตรได 
5.  ทําโครงงานวิทยาศาสตร ตามความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการ
 แกปญหา  และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0204   รายวิชา วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในสภาพแวดลอมธรรมชาติ ไดแก ดิน 
น้ํา บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธ ปรากฏการณ รวมทั้ง
แนวโนม ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และมีผลตอเนื่องมาถึง
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของมนุษย  สืบคนขอมูล ปฏิบัติการ ทดลอง สํารวจตรวจสอบสมมุติฐาน 
ดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมในทองถิ่นทั้งดิน น้ํา อากาศสิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิต โดยการวิเคราะห
และแปลความหมายขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงขอสรุป การเขียนรายงานและการนําเสนอ
งานวิจัย  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู ไดแก การสังเกต การตั้งคําถาม
วิจัย การตั้งสมมติฐาน เพ่ือจะนําไปสูการวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหและ
การคิดเปนระบบ มีความสามารถในการตัด สินใจ สามารถสื่อสาร ทํางานรวมกัน เปนทีม และนํา ความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายถึงองคประกอบหลักของโลก และความสัมพันธกันขององคประกอบตาง ๆ ของโลกทั้งระบบ 
๒. สํารวจและสังเกตสภาพแวดลอมธรรมชาติ และอธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
 ธรรมชาติ 
๓. ศึกษา อธิบาย วิเคราะห ความหมายของโลกท้ังระบบ ตลอดจนหาความสัมพันธและผลกระทบที่
 เกิดขึ้นในโลกท้ังระบบ 
๔. สํารวจและบันทึกองคประกอบพรอมทั้งทดลอง อธิบาย อภิปราย ถึงความสัมพันธของสภาพ
 สิ่งแวดลอมบริเวณที่ศกึษาได 
๕. กําหนดปญหา วิเคราะห  ตั้งคําถามวิจัย และเลือกคําถามวิจัยจากผลการสํารวจสภาพแวดลอม
 ธรรมชาติเพ่ือไปสูการวิจัยได 
๖. สืบคนขอมูล วิเคราะห และอธิบายถึงการเลือกคําถามพรอมทั้งตัดสินใจในการเลือกคําถามเพ่ือใชใน
 การวิจัย 
๗. เขียนหลักการ เหตุผล ที่มา และจุดประสงคของการดําเนินงานวิจัยได 
๘. สืบคนขอมูลรวบรวมความรูที่เก่ียวของเพ่ือไปสูการวางแผนการวิจัย 
๙. เลือกเคร่ืองมือ  และใชเครื่องมือในการตรวจวัดสิ่งแวดลอมไดถูกตองและสอดคลองกับงานวิจัย 
๑๐. ใชเคร่ืองมือในการตรวจวัด หาขอมูลที่ตองการทราบไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
๑๑. วางแผน และเขียนลําดับขั้นตอนของการทําวิจัยได 
๑๒. วางแผนทํางานวิจัย ตามขอคําถามที่ตองการหาคาํตอบและเขียนปฏิทินในการดําเนินงานวิจัยได 
๑๓. เขียนเคาโครงงานวิจัย ตามแบบที่กําหนดไดถูกตองครอบคลุมและครบถวนตามแบบแผน พรอมทั้ง
 นําเสนอเคาโครงของงานวิจัยอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการที่ใชในการดําเนินงานวิจัยใหผูอื่น
 เขาใจได 
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๑๔. สรางหรือ ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีสําคัญในการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา
 เร่ืองท่ีสนใจไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได 
๑๕. สรางสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลากหลายวิธี 
๑๖. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย
 ใชวัสดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
๑๗. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๑๘. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือ
 ได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหม เพิ่มข้ึนหรือโตแยง
 จากเดิม 
๑๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ หรือ อธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการและผลของงานวิจัยหรือ
 ชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0205   รายวิชา เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ทดลอง  องคประกอบและประเภทของปโตรเลียม หินตนกําเนิด และแหลงกัก
เก็บปโตรเลียม การสํารวจและแหลงปโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแกไขที่เกิดจากการสํารวจและการ
ผลิตปโตรเลียม  การแยกกาซธรรมชาติ การกลั่นนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติและจากการกลั่น
น้ํามันดิบ และการใชประโยชน ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมและแนว
ทางแกไข สถานการณพลังงานของโลก และของประเทศไทย การใชพลังงานดานการคมนาคมของประเทศ
ไทย การกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงผลกระทบ และแนวทางการแกไขผลจากการใชเชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม เชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทน   
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่รู เพ่ือใหมีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายความสําคัญ และการกําเนิด ของปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน และหินน้ํามัน 
2.  อธิบายแหลง การสํารวจ  และปริมาณสํารองของปโตรเลียม และ แกสธรรมชาติ 
3.  อธิบายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการนําไปใชประโยชน 
4.  อธิบายโครงสรางราคาและวิเคราะหสถานการณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 
5.  อธิบายประเภทและการใชประโยชนจากเชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทน 
6.  นําเสนอแนวทางการใชปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ  อยางประหยัดและถูกวิธี 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0206 รายวิชา พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตรของ
พลังงานดังกลาว และการนํามาใชประโยชนเปนพลังงานทดแทน ตระหนักถึงความสําคัญ บทบาท และ
ผลกระทบของพลงังานเหลานั้นที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นาํความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  เขียนบรรยายและยกตัวอยางความสําคัญของพลังงานทดแทน 
2.  เขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร ในการนําพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน 
     ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร ไปใชประโยชน 
3.  เขียนบรรยายและยกตัวอยางการใชประโยชนพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน 
     ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร ในประเทศไทย 
4.  เขียนสรุปขอดี ขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาในการนําพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
 พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร ไปใชประโยชน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0207  รายวิชา การออกแบบอยางสรางสรรค  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู กลองของขวัญรปูทรงเรขาคณิต โมบายแสนสวย และขนสง
ทันใจ ลื่นไถลก็ไมกลัว  
 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่บูรณาการองคความรูและใช
กระบวนการทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การสืบคนหาขอมูล การ
สํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การ
ตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับการนําความรูมาใชในการทํา
 กิจกรรมตาง ๆ  
2.  คิดคํานวณตามหลักการทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการนํามาใชแกปญหาตามสถานการณหรือ
 กิจกรรมที่กําหนด 
3.  บูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม
 ศาสตรมาใชในการแกปญหาที่ระบุไวในกิจกรรม 
4.  ออกแบบและสรางสรรคชิ้นงานตามภาระงานท่ีกําหนดไวในกิจกรรม 
5.  นําเสนอผลการศึกษาจนสามารถสรางสรรคชิ้นงานไดสําเร็จ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0208    รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิวัฒนาการและระดับของเทคโนโลยี องคประกอบของระบบเทคโนโลยี วิเคราะหระบบ
เทคโนโลยี การสรางและพัฒนาสิ่งของเคร่ืองใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใชซอฟตแวร
ชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน ภาพฉายแสดงรายละเอียด
ของชิ้นงาน ลักษณะของความคิดสรางสรรค การวิเคราะหผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อ
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเลือกใชสิ่งของเคร่ืองใชอยางสรางสรรค 
 ปฏิบัติการสราง และพัฒนาสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยาง
ปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค การถายทอดความคิดเปนภาพฉาย และแบบจําลอง การใชซอฟตแวรชวย
ในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน ในการชวยรางภาพ ทําภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคํานึงถึงหลักการ
วิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน 
 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการวิเคราะห ออกแบบ การสราง พัฒนาและเลือกใช
สิ่งของเคร่ืองใชตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมใน
การจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายระดับและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได 
2.  อธิบายความสัมพันธของเทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมได 
3.  สามารถใชโปรแกรมในการออกแบบและถายทอดความคดิเปนชิ้นงานได 
4.  อธิบายการทํางานของอุปกรณพื้นฐานเกี่ยวกับกลไก การควบคมุและไฟฟาอิเล็กทรอนิกสได 
5.  สรางชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยีได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0209    รายวิชา การใชโปรแกรมสํานักงาน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร ลักษณะการทํางาน  สวนประกอบ ประโยชนของ
คอมพิวเตอร  เปดปดเคร่ือง  การใชแปนพิมพ การพิมพสัมผัสอยางถูกวิธี การปอนขอมูล การแกไขขอมูล  
คําสั่งตาง ๆ ในการพิมพแฟมขอมูลเอกสาร  การจัดเก็บแฟมขอมูลและเรยีกแฟมขอมูลเอกสารมาแกไขการ
พิมพตาราง  การประยุกตใชโปรแกรมในการพิมพเอกสารตาง ๆ  
 โดยการฝกปฏิบัติใชแปนพิมพ  การฝกพิมพสัมผัส การพิมพเอกสาร  การตกแตงเอกสาร  การใช
โปรแกรมสํานักงานสรางงาน เชน พิมพประวัติตนเอง พิมพนามบัตร อักษรศิลป บัตรอวยพร แผนพับ 
ตารางตาง ๆ  ใบปลิวโฆษณา บัตรอวยพร จดหมายเวียน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนํา
โปรแกรมตาง ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานอีกทั้งเปนพื้นฐาน
ในการศกึษาตอและการประกอบอาชีพ  
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสํานักงานและฝกพิมพเอกสารตาง ๆ ดวย
ความขยัน  อดทน มีวินัย  ใฝเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบ  มีคณุธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจสวนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร 
๒.   รูจักโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 
๓.   ใชโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดได 
๔.   ปฏิบัติการพิมพเอกสารได 
๕.   ปฏิบัติการจัด ตกแตงเอกสารได 
๖.   สามารถประยุกตงานพิมพได 
๗.   สามารถเก็บเอกสารไดเหมาะสมหลายรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0210 รายวิชา กราฟกและเทคโนโลยีสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟก ซอฟตแวรดานกรา
ฟก  ระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานคอมพิวเตอรกราฟก  การใชงานซอฟตแวรดานกราฟก  ใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณตาง ๆ รวมถึงคําสั่งที่สําคัญในการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก  ในโปรแกรมกราฟกไดอยาง
ชํานาญ  
  โดยการนําภาพจากแหลงภาพตางๆ มาสรางสรรคงานกราฟกใหมีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม 
ท้ังยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใชโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกไดจากเว็บไซตตางๆ 
เพื่อนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกดวยโปรแกรมกราฟก  
 เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชซอฟตแวรดานกราฟกออกแบบและสรางสรรคผลงานดานกราฟก  
เผยแพรสูสาธารณะชนไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอรกราฟกได  
2.  นักเรียนสามารถใชเคร่ืองมือและกลุมคาํสั่งตาง ๆ ในโปรแกรมประยุกต  ได  
3.  นักเรียนสามารถสรางสรรคงานกราฟกดวยโปรแกรมประยุกต ไดอยางมีจินตนาการ  
4.  สรางสรรคงานกราฟกอยางมีจิตนาการและยึดหลักคุณธรรมและความรบัผิดชอบเปนสําคัญ  
5.  นักเรียนสามารถสรางสรรคงานงานกราฟกใหสวยงามและมีจินตนาการอยางมืออาชีพได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



182 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0211   รายวิชา ซอฟตแวรประยุกต  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาบทบาทและหลักการทํางานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ ประมวลผล 
ระบบการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบ ซอฟแวร บุคลากรทางคอมพิวเตอร 
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต   การใชโปรแกรมในการคํานวณ (โปรแกรม Microsoft Excel 
2010)  ทักษะการใชโปรแกรมตารางคาํนวณ ฝกทักษะและกระบวนการทํางานเก่ียวกับตารางการคํานวณ 
(Microsoft Excel 2010) การเรียกใชโปรแกรมการสรางสมุดงานใหม การใสขอมูลลงในตาราง ปรับ
ขนาดและชองตาราง จัดรูปแบบเซลล การใสสูตรคํานวณ คัดลอกขอมูล คัดลอกสูตร ยายขอมูล ลบเซลล 
แทรกเซลล การตั้งชื่อ ยายและลบ Worksheet สรางกราฟ และการสั่งพิมพการทําปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา การทําบัญชีรายรับ-รายจายของตนเอง การออกแบบตารางบันทึกจํานวนนักเรียนในแต
ละชั้นเรียน การทําบัญชีรายชื่อภายในหองเรียน การเก็บบันทึกคะแนนและรวมคะแนนของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ิน กระบวนการสรางความคิด
รวบยอด กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห มีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุขมีสมาธิในการทาํงานจนสามารถนําทักษะปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจําวันได 
 เพ่ือนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในชีวิตประจําวัน มีความมุงม่ันในการทํางาน มีวินัย ใฝเรียนรู 
และมีความซื่อสัตยสุจริตตอผลงาน มีคณุธรรมจริยธรรมเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายลักษณะการใชงาน การเรียกใชและสวนประกอบหนาจอของโปรแกรม Microsoft Excel ได 
2.  มีทักษะในการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 
3.  มีเจตคติที่ดีและเห็นประโยชนของโปรแกรม Microsoft Excel 
4.  สามารถเขา – ออก โปรแกรม Microsoft Excel ไดอยางถูกวิธี 
5.  เขาใจและใชงานสวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel ไดอยางดี 
6.  สามารกรอก ปรับแกขอมูล สรางตาราง ออกแบบเสนและสีสันได 
7.  สามารถทําการคํานวณอยางงายได 
8.  สามารถสรางแผนภูมิแทง-วงกลม-เสน-แทงเชิงซอน-แทงซอนกัน ไดอยางถูกตอง 
9.  สามารถจัดเก็บแฟมขอมูลไดอยางถูกตอง 
10.  เห็นคุณคาของการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน 
11.  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาขอมูลของประชากร ในทองถ่ินได     
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0212   รายวิชา งานกราฟกและการนําเสนอ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรในงานกราฟก การเขียนรปู การวาดรูปดวยโปรแกรมวาด
ภาพ กราฟ และรูปกราฟกพื้นฐาน การสรางรูปภาพสําหรับงานทําปายประกาศ การนําเสนอขอมูลดวย
กราฟ การพิมพรปูภาพงานศิลปะดวยคอมพิวเตอร 
 ปฏิบัติการสรางภาพ โดยใชคําสั่งพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟก สรางภาพ วาดภาพ เก็บภาพ
เรียกภาพมาแกไข ระบายสี สําเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพงาน 
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและทักษะเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางภาพเบื้องตนและสรางแนวคิดเก่ียวกับงาน
กราฟกและการนําเสนอดวยคอมพิวเตอรได 
 การจัดการเรียนการสอน ใชกระบวนการทางเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพของผูเรียน โดยใชกิจกรรมและการฝกทักษะ การประเมินผล ใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
จากการสอบความรู ประเมินทักษะปฏิบัติ ผลงานและพฤติกรรมการเรียน 
 
ผลการเรียนรู 
1.   มีความรูความเขาใจในความหมาย,ประโยชนของงานกราฟกและโปรแกรมนําเสนอ  
2.   มีความรูความเขาใจในการใชของงานกราฟกโปรแกรมนําเสนอ  
3.   มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน 
4.   มีความรูความเขาใจในสวนประกอบของโปรแกรม 
5.   มีความรูความเขาใจในการสรางไฟลนําเสนอ (Presentation) 
6.   มีความรูความเขาใจในการจัดการกับไฟลนําเสนอ 
7. มีความรูความเขาใจในการแทรกขอความ รูปภาพ เสียงและวีดีโอ 
8.   มีความรูความเขาใจในการใสเอฟเฟคตางๆ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



184 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0213   รายวิชา การเขียนเว็บเพ็จ 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตอน การวิเคราะหข้ันตอนวิธีการแกปญหาการเลือกซอฟแวร 
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน การใชซอฟแวรและอุปกรณดิจิตอลมาชวย ในการนําเสนองาน และการใช
คอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทําโครงงาน  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะหขั้นตอนวิธีการแกปญหา ลําดับการทํางาน ออกแบบโปรแกรม 
และเลือกใชภาษาที่ ใช ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ปฏิบัติเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใช
ภาษาคอมพิวเตอร สื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย การสืบคน การเรียนรูจากแหลงเรียนรูทาง
อินเทอรเน็ต 
  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของเทคโนโลยี และมีทักษะในการวิเคราะหขั้นตอน 
วิธีการแกปญหา สามารถลําดับการทํางาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมไดอยางถูกตอง รวมทั้ง
ใชคอมพิวเตอร ชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรือประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจําวัน
อยางมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู 
1.  บอกความหมายของอินเทอรเน็ตและสวนประกอบที่มีอยูในอินเทอรเน็ตได 
2.  อธิบายถึงหลักการและขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซตได 
3.  อธิบายถึงข้ันตอนวิธีการสรางเอกสารภาษา HTML ได 
4.  อธิบายการใชแท็กคําสั่งในการจัดเอกสารและจัดรูปแบบเอกสารในรูปแบบตางๆ ได 
5.  อธิบายคาํสั่งในการจัดรปูแบบตัวอักษรและสามารถจัดรปูแบบตัวอักษรใหกับเว็บเพจได 
๖.  อธิบายถึงคาํสั่งท่ีใชในการใสรูปภาพลงในเว็บเพจและสามารถใสรูปภาพลงในเว็บเพจได 
7.  อธิบายรูปแบบคําสั่งในการสรางตารางและสามารถสรางตารางในเว็บเพจได 
8.  อธิบายถึงลักษณะการเชื่อมโยงเว็บเพจและสามารถสรางการเชื่อมโยงไปยังตําแหนงตางๆ ได 
9.  อธิบายรูปแบบคําสั่งการใสไฟลมัลติมีเดียและสามารถใสไฟลมัลติมีเดียลงในเว็บเพจได 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0214   รายวิชา การเขียนเว็บเพ็จ 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายความรูเบื้องเก่ียวกับ  การใชงาน Adobe Dreamweaver การสรางผลงานและจัดการ
กับไฟล  การจัดการขอความบนเว็บเพจ  ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก การสรางตารางบนเว็บเพจ การ
เชื่อมโยงเฟรม การกําหนดรูปแบบอัตโนมัติดวย CSS การสรางเฟรมเซตการสรางฟอรม  แทรกมัลติมีเดีย
และตกแตงเว็บดวย spry การตกแตงเว็บเพจใหสวยงาม  การเผยแพรเว็บไซตสูโลกออนไลน  การ upload 
เว็บไซต  และสรางเว็บไซต 
 ฝกทักษะ  การใชงาน Dreamweaver การสรางผลงานและจัดการกับไฟล  การจัดการขอความ
บนเว็บเพจ ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก  การสรางตารางบนเว็บเพจ  การเชื่อมโยงเฟรม  การกําหนด
รูปแบบอัตโนมัติดวย CSS การสรางเฟรมเซตการสรางฟอรม  แทรกมัลติมีเดียและตกแตงเว็บดวย spry 
การตกแตงเว็บเพจใหสวยงาม การเผยแพรเว็บไซตสูโลกออนไลน  การ upload  เว็บไซต และสรางเว็บไซต 
โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรู ความคดิ ความ
เขาใจ และเห็นคุณคาของเทคโนโลยี สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 มีความใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ใชคอมพิวเตอรชวย
สรางงาน สื่อสาร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของระบบ อยางมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางเว็บไซต 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 
3.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเว็บไซต 
4.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเกี่ยวกับการใสขอความลงในเว็บเพจ 
5.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเกี่ยวกับการใสรูปภาพลงในเว็บเพจ 
6.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเกี่ยวกับการใสตารางลงในเว็บเพจ 
7.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวางเว็บ 
8.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจดวยเฟรม 
9.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเกี่ยวกับการเพ่ิมลูกเลนและมัลติมีเดียลงในเว็บเพจ 
10.  มีความเขาใจและสามารถประยุกตใชงานเก่ียวกับการเผยแพรเว็บไซตสูอินเทอรเน็ต 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0219 รายวิชา คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน คอมพิวเตอรกับเลขฐาน หลักการคํานวณของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
และทฤษฏีเมตริกซ 
 เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการคดิ ทักษะการแกปญหา ทักษะการใชชีวิต ทักษะใน
การใชเทคโนโลยี และประสบการณในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 
สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
 เห็นคุณคาในการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรยีนรู การสื่อสาร  
รักและภาคภูมิใจในถ่ินของตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  
มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและ มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับ
 การทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน และทฤษฎีเมตริกซ 
3.  มีความรูความเขาใจในการแปลงเลขฐาน และสามารถแปลงเลขฐานสองโดยใชรหัสแอสกี้ได 
4.  มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการใชคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0220  รายวิชา เทคนิคปฏิบัติการทางเคมี    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติการทางเคมี โดยคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การใชอุปกรณและสารเคมี การปองกันอุบัติเหตุระหวางการทดลอง การใชเคร่ืองมือชั่งสารเคมี การวัด
ปริมาณของของเหลว ใหไดขอมูลที่มีความเท่ียงและความแมนในระดับนัยสําคัญท่ีตองการ ตองมีการเลือก
และใชอุปกรณในการทําปฏิบัติการอยางเหมาะสม การแยกสารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อผสมโดยใช
เทคนิค การกรอง การตกผลึก โครมาโทรกราฟ การตกตะกอน การสกัดดวยตัวทําละลาย และเครื่องมือ
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ หาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล การอภิปราย เพ่ือใหเกิด ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ตระหนักถึงขอควรปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการเคมี  ความปลอดภัยในการใชอุปกรณและ    
 สารเคมี การปองกันอุบัตเิหตุระหวางการทดลอง 
2. ศกึษาทดลองใชอุปกรณทางเคมี ไดแก เคร่ืองชั่งชนิดตางๆ ทั้งที่ใชไฟฟาและไมใชไฟฟา 
3.  ศึกษาทดลองใชอุปกรณทางเคมี ไดแก การวัดปรมิาตรของของเหลวโดยใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
4.  นําเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 
5.  ศึกษาทดลองปฏิบัติการทางเคมีดวยเทคนิคตางๆ โดยใชเครื่องมือ และอุปกรณท่ีเหมาะสม   
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0221 รายวิชา ผลิตภัณฑสารเคมีในชีวิตประจําวัน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาและวิเคราะห ปฏิบัติการทดลอง สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี การอธิบายและ
ทดลองสรางผลิตภัณฑสารเคมีในชีวิตประจําวันอยางงาย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการตัดสินใจ โดย
อาศัยทฤษฎีองคความรู สรางชิ้นงาน ประเมินผลงาน วิธีการทางวิทยาศาสตร 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
 มีจิตสาธารณะและเห็นคุณคา ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา สามารถนําความรูและ
ทักษะไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สํารวจและจําแนกประเภทของผลิตภัณฑสารเคมีตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยใชสมบัติและการใช
 ประโยชนของสารเปนเกณฑ 
๒. ออกแบบการทดลอง วิธีการดําเนินการศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑสารเคมีในชีวิตประจําวันไดอยาง
 เหมาะสม 
๓. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษาผลิตภัณฑสารเคมีในชีวิตประจําวันโดยใช วิธีการทาง
 วิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตรได 
๔. ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมลู เชื่อมโยงองคความรูดวยตนเอง เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0222   รายวิชา วิทยาศาสตรการอาหาร   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับมีทักษะพ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรการอาหาร  ความตองการอาหารของ
มนุษย  หลักเบื้องตนของการแปรรูปอาหารชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ เชน  ผลิตภัณฑเนื้อ  
ผลิตภัณฑนม  ผลิตภัณฑหมัก  สามารถตรวจสอบคุณภาพของอาหารและมีความเขาใจในเรื่องของ
ปลอดภัยในเรื่องของอาหารตอรางกาย 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ หาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล การอภิปราย เพ่ือใหเกิด ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ศึกษา  อธิบายเกี่ยวกับโภชนาการ 
2.  ศึกษา  อธิบาย  ปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการหมักอยางงาย   
3.  ศึกษา  อธิบาย  ปฏิบัติการเก่ียวกับการพาสเจอไรซอยางงาย   
4.  ศึกษา  อธิบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารอยางงาย   
5.  ศึกษา  อธิบาย  ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารตอมนุษย 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
  



190 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0223   รายวิชา การเรียนรูปญหาสิ่งแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจท่ีมา สาเหตุ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ที่
เกิดข้ึน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือคานิยมท่ีไมถูกตองทางส่ิงแวดลอม รวมถึงแนวทางการแกปญหา
สิ่งแวดลอม ไดแก ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก ปญหาขยะ ปญหาอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมี หรือ
ประเด็นปญหาทางสิ่งแวดลอมรอบตัวที่นักเรียนสนใจ คิดวิเคราะหออกแบบอยางสรางสรรคในการสราง
วัสดุอุปกรณ วิธีการ หรือแนวทางการบรรเทา แกปญหา รวมทั้งสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นรอบตัว
ไดอยางถูกตอง เปนสุข ปลอดภัย และยั่งยืน  
 โดยใชกระบวนการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล 
หรือการศึกษานอกสถานที่ดวยตนเอง ผานกิจกรรมการคิดวิเคราะห การอภิปรายกลุม และการนําเสนอ
หนาชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ จนสามารถตัดสินใจออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณ แนว
ทางแกไข หรือการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูที่มีไปใชในชีวิต
ของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  สืบคน วิเคราะห อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับที่มา สาเหตุ และผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอม
 รอบตัวนักเรียน 
๒.  สืบคน วิเคราะห อภิปราย และอธิบายแนวทางหรือวิธีการแกไขปญหา หรือการอยูรวมกับปญหา
 สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน 
๓.  คิดวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาแนวทางหรือวิธีการแกปญหาหรือการอยูรวมกับปญหาสิ่งแวดลอม
 ที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียนอยางสรางสรรค 
๔.  มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนรอบตัว แลวสามารถ
 สื่อสารปญหาสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง พรอมทั้งมีคานิยมที่พึงประสงค 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0224 รายวิชา รักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอพลังงาน และสิ่งแวดลอม 
แนวทางในการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําความรูไปใช
ประโยชน  
 โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
 ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการดูแล 
ปลูกฝงทัศนคติการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ รูคุณคาและรักษาส่ิงแวดลอมตามหลัก 1A 3Rs หมายถึง 
กลยุทธในการจัดการกับขยะมูลฝอย ประกอบดวยขั้นตอนตั้งแต การงดเลิก (Avoid) ลดการใช (Reduce) 
ใชซ้ํา (Reuse) และหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle) 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบาย 1A 3Rs และกลยุทธในการจัดการกับขยะมูลฝอย 
2. อธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธการถายทอดพลังงานระหวาง
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ 
3. เพ่ือปลูกฝงทัศนคอยางมีประสิทธิภาพ รูคุณคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน ใหผูเรียนไดลงมือ
 ทดลองปฏิบัติจริง จนเกิดความตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา
 สิ่งแวดลอม 
4. คาํนวณปริมาณขยะในโรงเรียนกับการลด Carbon Footprint 
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูดาน การจัดการขยะ และอนุรักษพลังงารน และสิ่งแวดลอมไปใช
 การดํารงชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0225 รายวิชา รักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอพลังงาน และสิ่งแวดลอม 
แนวทางในการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําความรูไปใช
ประโยชน  
 โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
 ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการดูแล 
ปลูกฝงทัศนคติการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ รูคุณคาและรักษาส่ิงแวดลอมตามหลัก 1A 3Rs หมายถึง 
กลยุทธในการจัดการกับขยะมูลฝอย ประกอบดวยขั้นตอนตั้งแต การงดเลิก (Avoid) ลดการใช (Reduce) 
ใชซ้ํา (Reuse) และหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle) 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบาย 1A 3Rs และกลยุทธในการจัดการกับขยะมูลฝอย 
2. อธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธการถายทอดพลังงานระหวาง
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ 
3. เพ่ือปลูกฝงทัศนคอยางมีประสิทธิภาพ รูคุณคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน ใหผูเรียนไดลงมือ
 ทดลองปฏิบัติจริง จนเกิดความตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา
 สิ่งแวดลอม 
4. คาํนวณปริมาณขยะในโรงเรียนกับการลด Carbon Footprint 
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูดาน การจัดการขยะ และอนุรักษพลังงารน และสิ่งแวดลอมไปใช
 การดํารงชีวิต 
6. ออกแบบตอยอดโครงการ/โครงงานในโรงเรียน และนําเสนอผลงาน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0226   รายวิชา การโปรแกรมเบ้ืองตน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของภาษาโลโก  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  คําสั่งภาษาโลโก  
คําสั่งพ้ืนฐานของภาษาโลโก  คําสั่งกําหนดสีเสน  สีพ้ืน คําสั่งสรางรปูวงกลม รูปหลายเหลี่ยม คําสั่งทําซ้ํา 
คําสั่งเคลื่อนที่ไปยังจุดตาง ๆ อยางรวดเร็ว  หนาตางการใชงานโปรแกรม  MSW Logo  การสรางกระบวน
ความ การบันทึก การลบ และการจัดการกับกระบวนความไดอยางเปนระบบ การออกแบบโปรแกรม 
  โดยการฝกปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห  การแกปญหา  ดวยการคิดอยางสรางสรรคและ
เปนระบบ  การสรางชิ้นงาน  
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก และฝกการทํางานดวยความ
ขยัน อดทน มีวินัย  ใฝเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกประวัติความเปนมาของภาษาโลโก 
๒. สามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 
๓. สามารถอธิบายและใชงานคําสั่งภาษาโลโก 
๔. สามารถสรางชิ้นงานโดยใชคําสั่งภาษาโลโก 
๕. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนความในภาษาโลโก 
๖. มีความรูความเขาใจในการเขียนโปรแกรมตาง ๆ สามารถประยุกตใชไดเหมาะสม 
๗. มทีักษะในการแกปญหาไดเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0227   รายวิชา นักเขียนโปรแกรม   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายของคําวาโปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟตแวรหรือแอฟพลิเคชั่น  ฮารดแวร                 
การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมควบคุมฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส เขียนโปรแกรม
พัฒนาสมองกลฝงตัว  วิวัฒนาการของการเขียนโปรแกรมในยุคปจจุบัน การแกปญหาดวยแนวคิดเชิง
นามธรรม กระบวนการอัลกอรทึึม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
 ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการอัลกอริทึม สรางโปรแกรม เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร โดยใชภาษาคอมพิวเตอร  
 มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจความหมายของการเขียนโปรแกรม  
2. เขาใจวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการอัลกอริทึม 
3. ออกแบบกระบวนการอัลกอริทึมเพ่ือสรางโปรแกรม 
4. สรางโปรแกรมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
 
  



195 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0228   รายวิชา นักสรางโปรแกรม   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมสรางซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณฮารดแวร
เขียนโปรแกรมพัฒนาสมองกลฝงตวั  การออกแบบกระบวนการอัลกอริทึม  
 ปฏิบัติการออกแบบและสรางโปรแกรม เขียนโปรกแรมพัฒนาอุปกรณสมองกล  เพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชภาษาคอมพิวเตอร  
 มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจข้ันตอนของการเขียนโปรแกรม  
2. เขาใจวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการอัลกอริทึม 
3. ออกแบบกระบวนการอัลกอริทึมเพ่ือสรางโปรแกรมในชีวิตประจําวัน 
4. สรางโปรแกรมประเภทซอฟตแวร 
5. เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกล 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0229   รายวิชา หุนยนตแสนสนุก    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ขั้นตอนและวิธีการการเขียนโปรแกรมควบคุมฮารดแวร การเขียนโปรแกรมพัฒนา                 
สมองกลฝงตัว  กระบวนการอัลกอรึทึม  
 ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการอัลกอริทึม  เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกลฝงตัว                           
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน  โดยใชภาษาคอมพิวเตอร 
 มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจข้ันตอนการเขียนโปรแกรม  
2. เขาใจวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการอัลกอริทึม 
3. ออกแบบกระบวนการอัลกอริทึมเพ่ือสรางโปรแกรม 
4. เขียนโปรแกรมพัฒนาสมองกลฝงตัว 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0230   รายวิชา หุนยนตสรางสรรค   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ขั้นตอนและวิธีการการเขียนโปรแกรมควบคุมฮารดแวร การเขียนโปรแกรมพัฒนา                 
สมองกลฝงตัว วงจรอิเล็กทรอนิกส กระบวนการอัลกอรทึึม  
 ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการอัลกอริทึม  เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกลฝงตัว 
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน  โดยใชภาษาคอมพิวเตอร สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐทางคอมพิวเตอร
 มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจข้ันตอนของการเขียนโปรแกรม  
2. เขาใจวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการอัลกอริทึม 
3. ออกแบบกระบวนการอัลกอริทึมเพ่ือสรางโปรแกรมในชีวิตประจําวัน 
4. เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกล 
5. สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐทางคอมพิวเตอร 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0231   รายวิชา โครงงานสมองกล 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสมองกลฝงตัว
ขั้นตอนการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ   
 ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการอัลกอริทึม  เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกลฝงตัว 
สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
 มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจข้ันตอนการเขียนโปรแกรม  
2. เขาใจวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการอัลกอริทึม 
3. ออกแบบกระบวนการอัลกอริทึมเพ่ือสรางโปรแกรม 
4. เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกลฝงตัว  
5. สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐทางคอมพิวเตอร 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0232   รายวิชา โครงงานสมองกล 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสมองกลฝงตัว 
ขั้นตอนการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ   
 ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการอัลกอริทึม  เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกลฝงตัว 
สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
 มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจข้ันตอนของการเขียนโปรแกรม  
2. เขาใจวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการอัลกอริทึม 
3. ออกแบบกระบวนการอัลกอริทึมเพ่ือสรางโปรแกรมในชีวิตประจําวัน 
4. เขียนโปรแกรมพัฒนาอุปกรณสมองกลฝงตัว 
5. สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐทางคอมพิวเตอร 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0233   รายวิชา เคมีกับสะเต็มศึกษา       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาความรูและทักษะกระบวนการการบูรณาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Science Technology Engineering and Mathematics 
: STEM Education) เพื่อนาํมาใชในการแกปญหาในชีวิตจริงทางเคมีในเรื่อง สเลอป ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดสเลอป ศึกษาและสืบคนความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันนําไปสูการพัฒนาตอยอดจากการเรยีนรูของ
ผูเรียนอยางเต็มศกัยภาพ  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสืบเสาะหาความรู 
ความคิด ความเขาใจ เพ่ือใหเกิดทักษะการคิด ทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการแกปญหา และ
ทักษะการสื่อสาร สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑  
 มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนศึกษา สํารวจ และตรวจสอบ ขอมูลในศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 เทคโนโลยี และการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 
๒. ออกแบบการทดลอง วางแผนการทํางานดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไดอยางเหมาะสม 
๓. ทดลองเพ่ือหาคําตอบของปญหาที่กําหนดไวภายใตเง่ือนไขและขอจํากัด 
๔. วิเคราะห ประเมิน การสรางสรรคผลงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลงานอยางมีคุณภาพ 
๕. ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมลู เชื่อมโยงองคความรูดวยตนเอง เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0234 รายวิชา เปดโลกวิทยาศาสตรดวยภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรดานกายภาพและชีวภาพ เชน โครงสรางของพืช  
การลําเลียงของพืช การสังเคราะหดวยแสงของพืช การจัดจําแนกพืช ไฟฟาสถิต แรงและการเคลื่อนที่ 
พลังงานศักย และพลังงานจลน สารและการจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ การเปลี่ยนสถานะของสาร 
ตลอดจนการเกิดปฏิกิรยิาเคมี 
 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรดวยภาษาตางประเทศ ทฤษฎีองคความรู 
สรางชิ้นงาน ประเมินผลงาน มีจิตสาธารณะและเห็นคุณคา ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา 
เพื่อใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 อันจะนําไปสูการเปดโลกทัศนในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม สามารถนําความรูและทักษะ
ตางๆ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ ไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. สืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตร จากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.  วิเคราะห ตรวจสอบและอภิปรายความนาเชื่อถือของความรูทางวิทยาศาสตร จากแหลงขอมูลตางๆ ที่
 นาเชื่อถือท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. ออกแบบการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
4.  ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมลู เชื่อมโยงความรูดวยตนเอง เขียนรายงาน และการนําเสนอผลงานได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



202 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0235    รายวิชา  พลเมืองดิจิตอล    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเทคโนโลยีที่เขามีบทบาทในการใชชีวิตของคนในปจจุบันเรียนรูศึกษาเพื่อนําเทคโนโลยี
เหลานั้นมาใชงานใหถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด ยกตัวอยางไดแกเทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสาร 
เทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีบานอัจฉริยะ Smart Home และ 
เทคโนโลยีการทําการเกษตรอัตโนมัติ Smart Farm อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง IoT เปนตน  
 ฝกฝนปฏิบัติในการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือเรียนรูและนํามาทดลองใช
งานเทคโนโลยีตางๆ ในรูปแบบสื่อของจริง การจําลอง และหรือ ผาน mobile application รวมถึงการ
รูเทาทันภัยที่มาจากเทคโนโลยีในรปูแบบตางๆ  
 เพ่ือเปนพลเมืองดิจิตอลท่ีมีความรูความสามารถและพรอมถายทอดความรูในดานการใชชีวิตเปน
พลเมืองที่รูเทาทันเทคโนโลยีใหแกผูอ่ืนตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรูความเขาใจความเปนมาและในการเลือกใชเทคโนโลยี 
2. อธิบายหลักการเบื้องตนของการทํางานของเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใชอํานวยความ
 สะดวกในปจจุบัน และเทคโนโลยีอัจฉรยิะตางๆ 
3. สามารถใชแหลงเรียนรูในการคนหาและจัดการรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาใหรู เทาทันเทคโนโลยีได
 ถูกตอง 
4. มีภูมิคุมกันปองกันตัวเองในการใชเทคโนโลยีใหปลอดภัยและสามารถใหคําแนะนําผูอ่ืนไดอยางถูกตอง 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒0236 รายวิชา เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบและชนิดของพลังงานประเภทตางๆ ที่มีการใชงานบนโลกของเราตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันท้ังรูปแบบท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางข้ึน เชน พลังงานจาก น้ํามัน ถานหิน ความ
รอนใตพิภพ พลังงานจากน้ํา พลังงานจากลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพและพลังงานจากแสงอาทิตย 
ศึกษาหลักการกระบวนการเกิดพลังงานชนิดตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล สื่อการ
สอน ขาวสาร บทความตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ศึกษาระเบียบขอบังคับในการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย ของประเทศไทย จากการไฟฟาฝายผลิต 
 ฝกปฏิบัติจริงในการออกแบบระบบพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยใชโปรแกรม 
PVsyst ในการจําลองการทํางานและกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา ประมาณกําลังไฟฟา ที่ไดจาก PV 
cell ชนิดตางๆ วิเคราะหความแตกตางจากกระบวนการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
รูปแบบ ระบบตางๆ ทั้ง On grid และ แบบ Off grid  
 เพ่ือมาสังเคราะหใหเกิดองคความรูเพ่ือไปประยุคใชงงานในชีวิต และหรือ เพื่อการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึนตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรูความเขาใจรูปแบบของพลังงานชนิดตางๆ 
2. อธิบายหลักการเกิดพลังงานทั้งในรปูแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นได 
3. สามารถใชโปรแกรม PVsyst ในการออกแบบ ประมาณกําลังการผลิต คาพลังงานที่ไดจากการติดตั้ง
 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดตางๆได 
4. มีความรูดานกฎระเบียบขอบังคับในการผลิตและใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒1201 รายวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน  และทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน  การออกแบบการทดลองตามสถานการณที่นักเรยีนสนใจ การกําหนด 
ตัวแปรที่เก่ียวของ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน
ขอมูล การอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  สํารวจตรวจสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยทักษะการสังเกต           
 การจําแนกประเภทขอมูล การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส การสื่อความหมายขอมูล  
 การวัด  การพยากรณ  และการลงความคิดเห็น   
2. สํารวจตรวจสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน ประกอบดวยการกําหนดและควบคุม 
 ตัวแปร  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การทดลอง  การตีความหมายขอมลู 
      และลงขอสรุป 
3.  การออกแบบการทดลองตามสถานการณที่นักเรียนสนใจโดยนําความรูจากทักษะกระบวนการ
 วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒1202    รายวิชา ชีววิทยาเบ้ืองตน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล  
เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน    
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  เปรียบเทียบรปูราง ลักษณะ และโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว รวมทั้งบรรยายหนาที่ของ 
     ผนังเซลล เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต  
2.  ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศึกษาเซลลและโครงสรางตาง ๆ ภายในเซลล  
3.  อธิบายความสัมพันธระหวางรปูรางกับการทําหนาที่ของเซลล  
4.  อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพรและ 
 ออสโมซิสในชีวิตประจําวัน  
5.  อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเดนขม
 แอลลีลดอยอยางสมบูรณ  
6.  บอกไดวาการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม พรอมทั้งยกตัวอยาง
 โรคทางพันธุกรรม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒1203 รายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน  ลําดับการทํางาน กระบวนความ ผังงานโครงสราง 
หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง  คําสั่งในการประมวลผล คําสั่งในการคํานวณ ตัวแปร ชนิดของตัว
แปร ชนิดของขอมูลแบบตางๆ คาํสั่งควบคุมโปรแกรม คําสั่งรับขอมูลและคําสั่งแสดงผลขอมูล ความสําคัญ
ของคอมพิวเตอร ชนิดของซอฟตแวร วิเคราะหข้ันตอนวิธีการแกปญหา ลําดับการทํางาน ออกแบบ
โปรแกรม และเขียนโปรแกรมดวยคําสั่งภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองานในรปูแบบที่เหมาะสม  
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชภาษาคอมพิวเตอร  เขียนโปรแกรมดวยภาษาซี   
มีทักษะในการวิเคราะหข้ันตอนวิธีการแกปญหา สามารถลําดับการทํางาน ออกแบบโปรแกรม และเขียน
โปรแกรมไดอยางถูกตอง รวมท้ังใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ ทําใน
ชีวิตประจําวันตามหลักการทําโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
 เพ่ือใหเขาใจและเห็นคุณคาของการเขียนโปรแกรม ซึ่งเปนการแกปญหาทางคอมพิวเตอร 
 
ผลการเรียนรู 
1.  มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี 
2.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคําสั่ง โครงสรางและหลักไวยากรณของภาษา 
3.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมภาษา 
4.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนอัลกอริทึมแบบ  Flowchart 
5.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายตัวแปร ชนิด หลักการตั้งชื่อ และการประกาศตัวแปร 
6.  สามารถเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคําสั่งแสดงผลและรับขอมูล 
7.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองหมายและการคํานวณ 
8.  สามารถเขียนโปรแกรมคํานวณขอมูลได 
9.  สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อการวางเงื่อนไขได 
10.  สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางสรางสรรค 
11.  นําเสนอผลงานโปแรกรมคอมพิวเตอรบนอินเตอรเน็ตได 
12.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒1204   รายวิชา IPST  Micro BOX   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับเร่ืองหลักการทํางานและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เคร่ืองมือในการ
ออกแบบโปรแกรม ชนิดของขอมูล องคประกอบของคําสั่ง การคํานวณเปรียบเทียบ ขั้นตอนการในการ
ทํางานของโอเปอเรชั่นคํานวณคําสั่งตางๆ ในภาษาคอมพิวเตอร ฟงกชั่นเบื้องตน เพื่อนําไปพัฒนาชุดกลอง
สมองกล IPST MicroBOX ผูเรียนฝกออกแบบและเขียนโปรแกรมดวยคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร ฝกการ
ทดลองชุดกลองสมองกล IPST  MicroBOX 
 เพ่ือใหผูเรยีนเกิดความรู ความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการ
ทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนําความรูไปประยุกตในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง  
 มีเจตคติท่ีดีตอคอมพิวเตอร 
 
ผลการเรียนรู 
1.  นักเรียนมีความรูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
2.  นักเรียนสามารถเขียนอัลกอรทึิมแบบโฟชารดได 
3.  นักเรียนมีความรูพื้นฐานภาษาซี 
4.  นักเรียนเขาใจหลักการเรียกใชฟงกชั่นและไลบรารไีด 
5.  นักเรียนเขาใจหลักการทํางานของตัวดําเนินการได 
6.  นักเรียนเขาใจหลักการใชไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตนได 
7.  นักเรียนสามารถเรียกใชชุดคําสั่งภายในไลบรารี่ ของชุดกลองสมองกลIPSTMicroBOX ได 
8.  นักเรียนสามารถทําการทดลองทางฮารดแวรของชุดกลองสมองกล IPST MicroBOX ได 
9.  นักเรียนสามารถเขียนคําสั่งควบคุมตางๆ ได 
10.  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาชุดกลองสมองกลไดอยางสรางสรรค 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒2201 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตรเบื้องตน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล ประเภท
ทดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ  ประเภทหลักการหรือทฤษฎี ข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร การ
วิเคราะหขอมูล  นําความรูพ้ืนฐาน เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน ปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว มาบูรณาการ
ประยุกตสรางองคความรู   
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสํารวจตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู การอภิปราย  
เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถสื่อสารเรียนรู มีความสามารถตัดสินใจนําความรู ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน   
 มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร และสามารถจําแนกโครงงานออกเปนประเภทตางๆได 
2.  สืบคนความรูทางวิทยาศาสตร  ภูมิปญญาทองถ่ิน สิ่งแวดลอมใกลตัว จากแหลงความรูที่หลากหลาย       
      นําความรูที่ไดมาเพ่ือนําไปสูการตั้งปญหาได 
3.  ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา เรื่องที่
 สนใจไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได 
4.  สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลายๆวิธี 
5.  เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  
     โดยใชวัสดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
6.  รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูลเชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพ 
7  วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับขอสรุป ทั้งท่ีสนับสนุนหรอืขัดแยงกับ 
     สมมติฐาน และความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
8.  เขียนรายงานเพ่ือประกอบดวยหัวขอสําคัญไดแก  ชื่อเรื่อง  ท่ีมา และความสําคัญ จุดมุงหมาย  
 อุปกรณ วิธีการทดลอง  ผลการทดลอง  บรรณานุกรม 
9.  จัดแสดงผลงาน  สื่อสาร  ผลงานใหผูอ่ืนเขาใจ         
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



209 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒2202 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร บทความ ความรูทางวิทยาศาสตร สภาพปญหาใน
ชีวิตประจําวัน ปญหาในทองถ่ิน มากําหนดปญหาหรือหัวขอเรื่องเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูในรูปแบบ
ของโครงงานวิทยาศาสตร  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสํารวจตรวจสอบการสืบคนขอมูล การอภิปรายเพ่ือให
เกิดความรู  ความคิด ความเขาใจสรางเปนโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสาร ผลงานใหผูอื่นเขาใจ  
มีความสามารถตัดสินใจนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วิเคราะหองคความรูเดมิจากแหลงความรูตางๆ  นํามาประยุกตเปนแนวคิดในการทําโครงงาน 
2.  กําหนดปญหาหรือหัวขอเรื่องท่ีจะทําโครงงานที่นาสนใจ  มีความแปลกใหม และมีคณุคา 
3.  สรางแบบจําลอง  หรือรปูแบบ  ที่อธิบายผลหรอืแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 
4.  สรางคําถามที่นําไปสูการสํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวของ และนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณ 
     ใหม  หรอือธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
5.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจ ตรวจสอบ คนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆใหได  
     ขอมูลท่ีนาเชื่อถือได  และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูท่ีคนพบเม่ือมีขอมูลและประจักษพยาน 
     ใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม 
6.  เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด  กระบวนการ  และผลงานโครงงานหรือชิ้นงานใน
 รูปแบบของการรายงานการวิจัย 
7.  จัดแสดงผลงาน นําเสนอในรูปแบบท่ีนาสนใจมีความสมบูรณใหผูอ่ืนเขาใจ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒2203   รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มพูน (เคมี)   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางธาตุและสารประกอบ โครงสรางอะตอม วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมของธาตุ อนุภาคมูล
ฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป สัญลักษณนิวเคลียร การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ของธาตุบางชนิด การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ และแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และทดลองเก่ียวกับชนิดของพันธะเคมีจากการนําไฟฟาของสารบางชนิด ศึกษา
การเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต สารประกอบไอออนิก และโลหะ หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาความสัมพันธ
ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ศึกษา
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนและผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอม ศึกษา
ความหมายและตัวอยางพอลิเมอรธรรมชาติและพอลิเมอรสังเคราะห พอลิเมอร โครงสราง สมบัติ ประเภท
ของพอลิเมอร รวมทั้งการใชประโยชนและผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑของพอลิเมอร  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล การอภิปรายการทดลอง 
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุวาสารเปนธาตุหรือสารประกอบ และอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี  
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของโบรกับแบบจําลองอะตอม
 แบบกลุมหมอก  
๓. ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว  
๔. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการเปนไอโซโทป  
๕. ระบุหมูและคาบของธาตุและระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุม
 ธาตุแทรนซิชันจาก ตารางธาตุ  
๖. เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟา การใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ  
๗. ระบุวาพันธะโคเวเลนตเปนพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม และระบุจํานวนคูอิเล็กตรอนระหวาง
 อะตอมคูรวมพันธะ จากสตูรโครงสราง  
๘. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก  
๙. สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอร ชนดิ
 นั้น  
๑๐. ระบุสมบัติความเปนกรด-เบส จากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย  
๑๑. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ของสาร  
๑๒. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและเทอรมอเซตของ
 พอลิเมอรและการนําพอลิเมอรไปใชประโยชน  
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๑๓. สืบคนขอมูลและนําเสนอผลกระทบของการใชผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 พรอมแนวทางปองกันหรือแกไข  
๑๔. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยา
 เคมี  
๑๕. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขนพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตออัตราการ
 เกิดปฏิกิริยาเคมี  
๑๖. สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือ
 ในอุตสาหกรรม  
๑๗. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรงัสีและคาํนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี  
๑๘. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนของสารกัมมันตรังสีและการปองกันอันตรายที่เกิดจาก
 กัมมันตภาพรังส ี
 
รวมทัง้หมด  18  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒3201   รายวิชา เคมีเบ้ืองตน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหเปรยีบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบรและกลุม
หมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรโมเลกุล ไอออน และไอโซโทปของธาตุ วิวัฒนาการ
ของการสรางตารางธาตุและตารางธาตุในปจจุบัน แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู
และคาบ ศึกษาการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลของสาร การเกิดพันธะโคเวเลนต ชนิดของพันธะโคเวเลนต 
สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต การเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
และสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สมบัติของกรด เบส และเกลือ ศึกษาโครงสราง สมบัติ 
ประเภทของ พอลิเมอร ตัวอยางพอลิเมอรธรรมชาติและพอลิเมอรสังเคราะห รวมทั้งการใชประโยชนและ
ผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑของพอลิเมอร ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิ ริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ศกึษาและทดลองปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน
และการใชประโยชน ศกึษาสมบัติของสารกัมมันตรังสีและคํานวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
ประโยชนและอันตรายของสารกัมมันตรังสี  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  
 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุวาสารเปนธาตุหรือสารประกอบ และอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี  
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของโบรกับแบบจําลองอะตอม
 แบบกลุมหมอก  
๓. ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว  
๔. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการเปนไอโซโทป  
๕. ระบุหมูและคาบของธาตุและระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุม
 ธาตุแทรนซิชันจาก ตารางธาตุ  
๖. เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟา การใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ  
๗. ระบุวาพันธะโคเวเลนตเปนพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม และระบุจํานวนคูอิเล็กตรอนระหวาง
 อะตอมคูรวมพันธะ จากสตูรโครงสราง  
๘. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก  
๙. สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอรชนิด
 นั้น  
๑๐. ระบุสมบัติความเปนกรด-เบส จากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย  
๑๑. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ของสาร  



213 

๑๒. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและเทอรมอเซตของ
 พอลิเมอรและการนําพอลิเมอรไปใชประโยชน  
๑๓. สืบคนขอมูลและนําเสนอผลกระทบของการใชผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 พรอมแนวทางปองกันหรือแกไข  
๑๔. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยา
 เคมี  
๑๕. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขนพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตออัตราการ
 เกิดปฏิกิริยาเคมี  
๑๖. สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือ
 ในอุตสาหกรรม  
๑๗. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรงัสีและคาํนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี  
๑๘. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนของสารกัมมันตรังสีและการปองกันอันตรายที่เกิดจาก
 กัมมันตภาพรังส ี
 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒3202   รายวิชา ฟสิกสเบ้ืองตน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห หนวยในระบบเอสไอ เลขนัยสําคัญ  คําอุปสรรค ความสัมพันธของกราฟ  
การเคลื่อนที่แนวราบ ปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนที่แนวราบ  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ขอ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล  และการอธิบาย เพื่อให เกิดความรู   ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่ เ รียนรู   
มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายหนวยในระบบเอสไอ และการเปลี่ยนคําอุปสรรค 
2. อธิบายเลขนัยสําคัญ และผลการบวก ลบ คูณ หารตามหลักของเลขนัยสําคญั 
3. อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงเสนตรง นํามาวิเคราะหหาคาความชันของกราฟและเขียน
 สมการ  
4. อธิบายความหมายการเคลื่อนที่แนวราบ และปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนที่แนวราบ 
5. อธิบายความหมายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ขอ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒3203 รายวิชา วิทยาศาสตรลวงหนา (ฟสิกส) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห หนวยในระบบเอสไอ เลขนัยสําคัญ  คําอุปสรรค ความสัมพันธของกราฟ  
การเคลื่อนที่แนวราบ ปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแนวราบ  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ขอ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล  และการอธิบาย เพื่อให เกิดความรู   ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่ เ รียนรู   
มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายหนวยในระบบเอสไอ และการเปลี่ยนคําอุปสรรค 
2. อธิบายเลขนัยสําคัญ และผลการบวก ลบ คณู หารตามหลักของเลขนัยสําคัญ 
3. อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงเสนตรง นํามาวิเคราะหหาคาความชันของกราฟและเขียน
 สมการ  
4. อธิบายความหมายการเคลื่อนท่ีแนวราบ และปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนที่แนวราบ 
5. อธิบายความหมายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ขอ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ว๒3204  รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิวัฒนาการและระดับของเทคโนโลยี องคประกอบของระบบเทคโนโลยี วิเคราะหระบบ
เทคโนโลยี การสรางและพัฒนาสิ่งของเคร่ืองใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใชซอฟตแวร
ชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน ภาพฉายแสดงรายละเอียด
ของชิ้นงาน ลักษณะของความคิดสรางสรรค การวิเคราะหผลดี ผลเสีย การประเมิน  การตัดสินใจเพื่อ
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเลือกใชสิ่งของเคร่ืองใชอยางสรางสรรคปฏิบัติการสราง และพัฒนา
สิ่งของเคร่ืองใช หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค การถายทอด
ความคิดเปนภาพฉาย และแบบจําลอง การใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน ในการ
ชวยรางภาพ ทําภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคํานึงถึงหลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน เพ่ือใหมีความรู 
ความเขาใจ  
 มีทักษะในการวิเคราะห ออกแบบ การสราง พัฒนาและเลือกใชสิ่งของเคร่ืองใชตามกระบวนการ
เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม  
 มีเจตคติท่ีดีตอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืนได 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายระดับและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได 
2.  อธิบายความสัมพันธของเทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมได 
3.  สามารถใชโปรแกรมในการออกแบบและถายทอดความคดิเปนชิ้นงานได 
4.  อธิบายการทํางานของอุปกรณพื้นฐานเกี่ยวกับกลไก การควบคมุและไฟฟาอิเล็กทรอนิกสได 
5.  สรางชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยีได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ส21103 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส21104 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ส22103 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส22104 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ส23103 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส23104 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ส21201  ทองถ่ินของเรา     1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส๒๑๒๒๑  หนาที่พลเมือง  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส๒๑๒๒2  หนาที่พลเมือง 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส22201  โครงงานสังคมศึกษา     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40  ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ส22202  โครงงานสังคมศึกษา     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40  ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ส22203  อาเซียนศึกษา     1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส๒2๒๒3  หนาที่พลเมือง  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส๒2๒๒4  หนาที่พลเมือง  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส๒3๒๒5  หนาที่พลเมือง  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
ส๒3๒๒6  หนาที่พลเมือง  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20  ชั่วโมง/ภาค   0.5 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐1 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 อธิบาย วิเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศไทย  ความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติต้ังแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด  การพัฒนาจิต 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบคุณคาแท  คุณคาเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก  
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว   อธิบาย วิเคราะหการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ   
 ปฏิบัติตน ตามหลักธรรม ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต  แผเมตตา  บริหารจิต
และเจริญปญญาดวยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด  และ ปฏิบัติตน 
ในศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาที่ตนนับ ถือตามที่กําหนดไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว ในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษา สิ่งแวดลอมเพื่อการอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข  และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคลทําประโยชน
และประเทศชาติ  
         เห็นคุณคา ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น อธิบายหลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสําคัญ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปจจุบันโดยสังเขป    
 
ตัวช้ีวัด 
ส1.1 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   
ส1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ส2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ส2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
 
รวมท้ังหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐2 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา เลือกใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ)  ในการสืบคนขอมูล          
เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ศึกษา วิเคราะห เสนแบงเวลา  และเปรียบเทียบวัน  เวลาของประเทศไทยกับทวีปตางๆ การ เชื่อมโยง
สาเหตุและแนวทางปองกันภัย  และการระวังภัยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  และทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียความรวมมือของประเทศตางๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  อธิบาย วิเคราะห ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร  วิเคราะห
คานิยมและพฤติกรรมการ บริโภคของคนในสังคม  ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ประวัติ
ความเปนมา  หลักการและ ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย   บทบาทหนาที่และ
ความแตกตางของสถาบันการเงิน แตละประเภท  และธนาคารกลาง  การพึ่งพาอาศัยกัน  กฎหมาย
เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ปจจัยท่ีมี อิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน  และการแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ                 
 สํารวจ อธิบาย  และวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  ความรวมมือของประเทศตางๆ  ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีป 
เอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  ทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย  โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย  ปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของ 
ความคิด  เทคโนโลยี  สินคา  และประชาชนในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 
 เห็นความสําคัญของเศรษฐศาสตร  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานิยมและ พฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  โดยสามารถดํารงชีวิตอยูใน สังคมได
อยางเปนสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
ส3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส3.2 ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4       
ส5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส5.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    
 
รวมท้ังหมด  13  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐3  รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ตัวอยางการใชเวลาชวงเวลา 
ยุคสมัยท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  ที่มาของศักราช ตัวอยางการใชศักราชและวิธีการเทียบ
ศักราช ตามระบบศักราชตางๆที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของ
ประวัติศาสตรและวิธีการทางประวัติศาสตร  ศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัย ในดินแดน
ประเทศไทยโดยสังเขป  กอนพุทธ ศตวรรษที่ 18  ชัย นครศรีธรรมราช เก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  
ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองท้ัง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก พัฒนาการดานการเมือง การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ ระหวางประเทศ รวมทั้งความเสื่อมของอาณาจักร   
         โดยใชทักษะของการสังเกต การสํารวจ การคํานวณ การเปรียบเทียบ สามารถใชวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร ไปสืบคนเรื่องราวทางประวัติศาสตรไทยที่มีอยูในทองถ่ินของตนเองและขอเท็จจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยในสมัยกอนสุโขทัยและการวิเคราะหหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรกอนสมัยสุโขทัย 
          เพ่ือใหเขาใจเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร  เขาใจความสัมพันธและความสําคัญของอดีตที่มี 
ตอปจจุบันและอนาคต เห็นความสําคัญของประวัติศาสตรในการดําเนินชีวิต เกิดความรัก ความภูมิใจใน
ชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐4  รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา พัฒนาการของรัฐไทยในสมัยสุโขทัยในดานตางๆเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร ปจจัยที่ 
สงเสริมความเจริญรุงเรือง พัฒนาการดานการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธระหวาง 
ประเทศ ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัย ประวัติและ
ผลงานของบุคคลสําคัญ อิทธิพลของ วัฒนธรรมและภูมิปญญาสมัยสุโขทัยที่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน  
ศึกษาปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลสงตอพัฒนาการของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมทั้งพัฒนาการางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และความรวมมือของประเทศสมาชิกในการรวมกลุมเปนสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ศึกษาความสําคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ที่ไดรับยกยองเปนมรดกโลก ทาง
วัฒนธรรม อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดนิแดนประเทศไทย ที่มีตอพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน  
 โดยใชทักษะการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล การใชทักษะการรวบรวม
หลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิเคราะห การวิพากษขอมูล  การตีความ การใหเหตุผล การ
สังเคราะห การนําเสนอ ดวยวิธีการตางๆทางประวัติศาสตร   
 เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีผลตอสังคมไทยตั้งแต 
อดีตจนถึงุปจจุบันและเพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
และผลกระทบที่มีตอสังคมไทย เขาใจและอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
ส4.2 ม.1/1, ม.1/2 
ส4.3 ม.2/2, ม.2/3  
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 

  



222 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒2๑๐1 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศเพ่ือนบาน  วิเคราะห
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ 
อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม  บอกขอคิดในการดําเนินชีวิต จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด 
สรุปโครงสรางและสาระสังเขปของ พระไตรปฎก และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือแกปญหาของ
ชุมชนและสังคม บอกความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัด ระเบียบสังคม การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ความ
คลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทยกับประเทศ เพื่อน วิเคราะหขอมูล ขาวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบตอสังคมไทยสมัยปจจุบัน    
 สามารถประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิด จากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลา
และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด ปฏิบัติตนตามคําสอนไดอยางเหมาะสม ถูกตองตอบุคคลตางๆและ
ตามหลักศาสนพิธีศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 เห็นคุณคาและวิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เห็นประโยชนของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อ
การดํารงตนอยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยูรวมกันอยางสันติสุข ปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่ เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11   
ส1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ส2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ส2.2 ม.2/1, ม.2/2  
 
รวมท้ังหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒2๑๐2 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออม อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อภิปรายแนวทางการคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค อธิบายระบบเศรษฐกิจ
แบบตางๆ ยกตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การแขงขันทาง
การคาในประเทศและตางประเทศสงผลตอคุณภาพสินคา ปริมาณการผลิต และราคาสินคาเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออม อธิบายถึงปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ และปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน ทองถ่ินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บอกแนวทางการคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค อธิบายระบบเศรษฐกิจ
แบบตางๆ การแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศสงผลตอ คุณภาพสินคาปริมาณการผลิต และ
ราคาสินคา 
 ใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรป และแอฟริกา และวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคม การกอเกิด
สิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วิเคราะหประเด็นปญหาเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโปและแอฟริกาและผลกระทบตอประเทศไทย  เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง กายภาพและสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริกา สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคมผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม วิเคราะหปญหา และหาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน และผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีป
ยุโรปและแอฟริกา  
 เห็นความสําคัญของการออมเงิน การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
รักษาสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค ตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีเกิดขึ้น และผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
 
ตัวช้ีวัด 
ส3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
ส3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ส5.1 ม.2/1, ม.2/2 
ส5.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
 
รวมท้ังหมด  14  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒2๑๐3  รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตางๆ วิเคราะหความแตกตาง
ระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ระบุ
ความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใชทักษะการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล การใชทักษะการรวบรวม
หลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิเคราะห การวิพากษขอมูล  การตีความ การใหเหตุผล การ
สังเคราะห การนําเสนอ ดวยวิธีการตางๆทางประวัติศาสตร   
 เพ่ือใหสามารถประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตางๆ วิเคราะห  
ความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร เห็นความสําคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย ระบุความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย          
 
ตัวช้ีวัด 
ส4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒2๑๐4  รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในดานตางๆ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปญญาดังกลาวตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา 
 โดยใชทักษะการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล การใชทักษะการรวบรวม
หลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิเคราะห การวิพากษขอมูล  การตีความ การใหเหตุผล การ
สังเคราะห การนําเสนอ ดวยวิธีการตางๆทางประวัติศาสตร   
 เพ่ือใหสามารถวิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรใีนดานตางๆ วิเคราะหปจจัย
ท่ีสงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปญญาดังกลาวตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา 
 
ตัวช้ีวัด 
ส4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
 
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒3๑๐1 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนาประวัติวันสําคัญ หลักสังฆคุณและขอธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔ หรือการเผยแผศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตางๆ ทั่วโลก 
วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือความสําคัญและ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก ขอคิดจากประวัติ
สาวก ศาสนิกชนตัวอยาง ชาดกและเรื่องเลา บทบาทและหนาท่ีของสาวก การปฏิบัติตนตอสาวก ปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี การดําเนินชีวิตและความแตกตางของวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชน อภิปราย
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อยางยั่งยืน วิเคราะหประเด็นปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงในประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆ ที่เก่ียวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม 
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และเปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อธิบายความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญาและคดีเพง 
และระบอบการปกครองแบบตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน  
 โดยประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและ    
ศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญา ดวยอานาปานสติหรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  
 เพ่ือเห็นคุณคาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนและพัฒนาจิต เพ่ือเตรียมพรอม
สําหรับการทํางาน การมีครอบครัว การเรียนรู และดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการคือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเปนพุทธ
มามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตอบุคคลตางๆ ตามหลักศาสนายอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ นําเสนอ
แนวทางในการธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือและการแกไขประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทย มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน เสนอแนวคิด
ในการลดความขัดแยงและดํารงชีวิตอยางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก อนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ส1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 
ส1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ส2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  26  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒3๑๐2 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  6๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบายกลไกราคา และบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ วิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ ผลเสียจากการวางงานและแนวทาง
แกปญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เงินเฟอ เงินฝด และบทบาทความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคม การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา ตลอดจนสาเหตุและ
ผลกระทบตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ีสงผลตอ
ประเทศไทย สํารวจและอภิปรายประเด็นปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต 
 โดยใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวมวิเคราะห  และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 
 เพ่ือมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดง
ความคิดเห็นตอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรฐับาลท่ีมีตอบุคคล กลุมคนและประเทศชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
ส3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ส3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ส5.1 ม.3/1, ม.3/2 
ส5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  15  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒3๑๐3  รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตางๆ วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร เหตุการณสําคญัสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีผลตอ
การพัฒนาชาติไทย เชน การทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ การปฏิรปูประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
การเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ โดยวิเคราะหสาเหตุปจจัย และผลของเหตุการณตาง ๆ  
ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทรการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยสมัย
ประชาธิปไตยตั้งแตเปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก 
 โดยใชการบรรยาย กระบวนการกลุมการสืบคน และการอภิปรายผล ทักษะการรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล การใชทักษะการรวบรวมหลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง  
การวิเคราะห การวิพากษขอมูล  การตีความ การใหเหตุผล การสังเคราะห การนําเสนอ ดวยวิธีการตางๆ
ทางประวัติศาสตร   
 เพ่ือใหเกิดความรู เขาใจ รักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ปจจัยที่สงผลตอความม่ันคงและ
ความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติ
ไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส4.1 ม.3/1, ม.3/2 
ส4.2 ม.3/1, ม.3/2 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒3๑๐4  รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 วิเคราะห เ ร่ืองราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิ ธีการทาง
ประวัติศาสตร ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเร่ืองราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ ศึกษาและวิเคราะห
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตรพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงความขัดแยงและการแกปญหาในคริสตศตวรรษที่ 20 ความ
รวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เชน สงครามโลกคร้ังที่ ๑  ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น  องคการ
ความรวมมือระหวางประเทศ 
 โดยใชทักษะการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล การใชทักษะการรวบรวม
หลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิเคราะห การวิพากษขอมูล การตีความ การใหเหตุผล  
การสังเคราะห การนําเสนอ ดวยวิธีการตางๆทางประวัติศาสตร   
 เพ่ือใหเกิดความรู เขาใจ รักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒1201  รายวิชา ทองถิ่นของเรา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1-2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ประชากร ศาสนา อาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและทองถ่ินของตนเอง ศึกษา 
คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย พัฒนาการทางประวัติศาสตร บุคคลสําคัญ ศิลปะ พื้นบาน 
การละเลนพ้ืนบาน ภูมิปญญาในชุมชนและทองถ่ินของตน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ  
 เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา 
 เห็นคุณคาของ ลักษณะทางกายภาพ เกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ิน ของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสิงหบุรี  
๒. อธิบาย วิเคราะหการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสิงหบุรีและเสนอแนะแนวทาง
 ในการอนุรักษ  
๓. อธิบายลักษณะของประชากรในจังหวัดสิงหบุรี  
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา และศาสนสถานที่เกี่ยวของกับศาสนาที่ตนเองนับถือ  
๕. อธิบายการประกอบอาชีพในประชากรในจังหวัดสิงหบุร ี 
๖. สามารถสืบคน เห็นคณุคาและจัดทําโครงงานภูมิปญญาทองถ่ินไดสามารถสืบคน เห็นคุณคาและจัดทํา
 โครงงานภูมิปญญาทองถ่ิน  
๗. ตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลที่ควรยกยองและสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
๘. อธิบายและตระหนักถึงคุณคาของประเพณีที่สําคัญของจังหวัดสิงหบุรี  
๙. อธิบายและเห็นคณุคาของพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดสิงหบุร ี 
๑๐. อธิบาย เห็นคุณคาและเสนอแนะการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี  
๑๑. บอกแหลง ประวัติความเปนมาและคุณคาของศิลปะพื้นบาน  
๑๒. อธิบายวิธีการเลนและประโยชนของการละเลนพ้ืนบาน 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 

  



231 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒1221 รายวิชา หนาท่ีพลเมือง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการเคารพซึ่ง
กันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการแกปญหา
ความขัดแยง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การระงับ ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน 
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 
จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย  
๒.  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม  
๓.  เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  
๔.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกันอยาง 
     สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
๕.  มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 

  



232 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒1222 รายวิชา หนาท่ีพลเมือง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช
ธรรมชาติชวยธรรมชาติ การปลูกปาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยใช
เหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล 
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
๒.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๔.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ   
๕. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒2201 รายวิชา โครงงานสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง     จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของ
โครงงาน และโครงงานสังคมศึกษา  
 โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสืบคน การเขียน  ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห 
อภิปราย การเลือกหัวขอ  ตัวแปร สถิติ ขั้นตอนการจัดทําโครงงานและจัดทํานําเสนอโครงงานสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   
 เห็นคุณคาของการจัดทําโครงงานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด การสืบคน การเขียน การทํางานรวมกัน  การรูจักการแกปญหาและความภาคภูมิใจในการ
ทํางานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  เขาใจ สืบคน วิเคราะหความหมาย ความสําคญั องคประกอบ ประเภทของโครงงาน 
2. เขาใจ สืบคน วิเคราะหความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของโครงงานสังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. เขาใจ ตั้งประเด็นหัวขอที่จะศึกษา คนควาอยางเหมาะสม 
4. เขาใจ ความหมายของตัวแปร เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คาสถิติอยางงายๆ การเขียนบรรณานุกรม  
5. เสนอเคาโครงของโครงงานตามหัวขอที่ตองการคนควาไดอยางเหมาะสม  
6. เขาใจวิธีและเทคนิคการน าเสนอโครงงาน  
7. จัดทําและนําเสนอโครงงานที่คนควาไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผลตามหัวขอที่กําหนด 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒2202 รายวิชา โครงงานสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง     จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ การจัดทําโครงงานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
 จัดทําและนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนเกิดทักษะกระบวนการ
คิด การสืบคน การเขียน การทํางานรวมกัน การรูจักการแกปญหาและความ ภาคภูมิใจในการทํางานของ
ตน 
 เห็นคุณคาของการจัดทําโครงงานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด การสืบคน การเขียน การทํางานรวมกัน  การรูจักการแกปญหาและความ ภาคภูมิใจใน
การทํางานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  บอกหลักการ ความสําคัญของโครงงานสังคมศึกษาได 
๒.   จัดทาํและนําเสนอโครงงานที่คนควาไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผลตามหัวขอที่กําหนดได 
๓.   เห็นคุณคาของการจัดทําโครงงานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒2203 รายวิชา อาเซียนศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1-2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห สภาพภูมิศาสตรของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรของดินแดนที่ตั้งอาเซียนตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ความแตกตางและ
ความ คลายคลึงของอาเซียน ความเปนมาของอาเซียนเก่ียวกับการกอต้ังและวัตถุประสงคในการกอตั้ง
อาเซียน ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน อัตลักษณ และสัญลักษณอาเซียน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน  ในดานอัตลักษณ ธงประจําชาติ สกุลเงิน และดอกไมประจําชาติ มรดกโลกในอาเซียน ทั้ง
มรดกโลกทาง วัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ  
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา   
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญของการรวมกลุมอาเซยีน มีความภาคภูมิใจ
ในการ เปนสมาชิกของอาเซียน มีความเขาใจอันดีตอสมาชิกของประเทศในกลุมอาเซียน และสามารถ
ปฏิบัติตนเปน สมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
 ของอาเซียน  
๒. วิเคราะหความแตกตางและความคลายคลึงของอาเซยีนในดานตางๆ 
๓. อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  
๔. อธิบายประวัติความเปนมาของอาเซียนและวัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน  
๕. อธิบายอัตลักษณและสัญลักษณของอาเซียน  
๖. อธิบายสาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน  
๗. อธิบายอัตลักษณ ตลอดจนธงประจําชาติ สกุลเงิน และดอกไมประจําชาติของประเทศสมาชิก 
 อาเซียน  
๘. วิเคราะหคณุคาและความสําคัญของแหลงมรดกโลกในอาเซยีน   
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒2223 รายวิชา หนาท่ีพลเมือง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็น
คุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันโดยคํานึงถึง ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเร่ืองการเคารพซึ่ง
กันและกัน ไมแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนว
ทางการแกปญหาความขัดแยง โดยสันติวิธีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกล
เกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต 
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 
จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย  
๒.  แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม  
๓.  เห็นคุณคา อนุรกัษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาไทย  
๔.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๕.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  
๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒2224 รายวิชา หนาท่ีพลเมือง    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ 
ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเร่ืองภูมิสังคม ขาดทุนคือกําไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู 
และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง 
ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตอกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ และ
รูทันขาวสาร ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหา
ความรู และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
๒.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๔.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 
 ตาง ๆ และรูทันขาวสาร  
๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒3225 รายวิชา หนาท่ีพลเมือง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  
การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนําผูอ่ืนและมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับ
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง เห็น
คุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทามกลาง ความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความ
ขัดแยง ในเร่ืองทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตย
สุจรติ อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 
จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีสวนรวม แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย  
๒.  แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ  
๓.  เห็นคุณคา อนุรกัษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
๔.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๕.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง  
๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ส๒3226 รายวิชา หนาท่ีพลเมือง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละ
ความซื่อสัตยหลักการทรงงานในเร่ืองศึกษาขอมูลอยางเปนระบบแกปญหาที่จุดเล็กปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบการมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเลือกตั้งมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน
ตรวจสอบขอมูลตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเองในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสราง
คานิยมและกระบวนการสรางเจตคติ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและ
 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
๒.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๔.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบขอมูลตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใช
 ประกอบการตัดสนิใจ 
๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.๕ หนวยกิต 
ง๒๑๑๐2 การงานอาชีพ 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.๕ หนวยกิต 
ง๒2๑๐๑ การงานอาชีพ 3 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.๕ หนวยกิต 
ง๒2๑๐2 การงานอาชีพ 4 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.๕ หนวยกิต 
ง๒3๑๐๑ การงานอาชีพ 5 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.๕ หนวยกิต 
ง๒3๑๐2 การงานอาชีพ 6 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.๕ หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม  (งานบาน, งานคหกรรม, งานประดิษฐ)  
ง๒๐๒๐๑  ขนมไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐๒   ขนมอบ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐3  อาหารจานเดียว   2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐4  อาหารวาง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐5  การถนอมอาหาร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐6  ประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐7  งานประดิษฐของชํารวย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐8  งานรอยมาลัย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒๐9  งานใบตอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒10  งานประดิษฐดอกไม ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒11  งานประดิษฐดอกไม 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒12  แกะสลักผักผลไม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒13  โครงงานอาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒14  ชางปกดวยมือ   2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒15  เครื่องดื่มสมุนไพร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒16  มหัศจรรยเศษผา 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒17  งานจัดดอกไม     2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒18  งาน DIY (Do It Yourself)     2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม  (งานชาง)  
ง๒๐๒31  ชางเขียนแบบ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒32  ชางเขียนแบบ ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒33  ชางเขียนแบบแผนคลี่ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒34  ชางเขียนแบบแผนคลี่ ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒35  ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม  (งานชาง) (ตอ) 
ง๒๐๒36  ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒37  ชางซอมพัดลมไฟฟา 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒38  ชางอิเล็คทรอนิคสเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม  (งานเกษตร)  
ง๒๐๒61  การจัดสวนทั่วไป 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒62  การขยายพันธุพืช 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒63  การปลูกไมดอกไมประดับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒64  การปลูกพืชสมนุไพร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒65  การปลูกพืชผักสวนครัว 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒66  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม  (งานธุรกิจ)  
ง๒๐๒81  ระเบียนการเงิน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒82  เอกสารธุรกิจ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒83  งานสํานักงาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒84  หลักการขายเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒85  การบัญชีเบ้ืองตน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒86  การบัญชีเบ้ืองตน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒87  การประกอบธุรกิจขนาดยอม(SMEs) 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒88  ธุรกิจท่ัวไป 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒89  บุคลกิภาพพนักงานขาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒90  การประกันภัย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒91  การคุมครองสิทธิผูบริโภค 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒92  หองสมุดเบื้องตน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๒๐๒93  หองสมุดเบื้องตน ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 

 
 
 
 

  



242 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ 1                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควาและวิเคราะหข้ันตอนการทํางาน การใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทํา
ความสะอาดบาน การเลือก การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานบาน ขั้นตอนในการทําความ
สะอาดบาน  การตกแตงและจัดบาน การใชอุปกรณทํางานบานใหประหยัดพลังงานและปลอดภัย 
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภทของอาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว การเตรียม
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และแนวทางการประกอบอาหาร การจัดตกแตงและการบริการอาหาร 
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ฝกทักษะการแสวงหาความรู ฝกปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการทํางานตามแผนที่วางไว 
ใชกระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา และทักษะการจัดการ และสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 มีจิตสํานึกในการทํางาน และรูจักใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
 
รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง๒๑๑๐2 รายวิชา การงานอาชีพ 2                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 การปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทํางาน การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติงานตาม
แผนการประเมินผลการทํางาน ความสําคัญของกระบวนการกลุมในการทํางานรวมกับผูอื่น สํารวจความ
ตองการของตลาด การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 การลงมือปฏิบัติจริงวิเคราะห ขั้นตอน กระบวนการทํางานเลือกใช เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
อยางสรางสรรค และเหมาะสมกับงานโดยคํานึงถึง ความคุมคา มีประสิทธิภาพ อนุรักษสิ่งแวดลอม และ
สังคม ลงมือผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม การทํางานตามขั้นตอน 
ประเมินผลการปรับปรุงผลงาน  และแนวทางการประกอบอาชีพไดอยางสรางสรรค 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการปฏิบัติ  ทํางานดวยความเสียสละ  และการ
แกปญหา อยางมีเหตุผล 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง2.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง๒2๑๐1 รายวิชา การงานอาชีพ 3                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาขอมูลและเรียนรูวิธีการเก่ียวกับงานบาน เสื้อผา และเครื่องแตงกาย อาหารโภชนาการ 
และงานเกษตร  
 ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตกแตงบานและสวน การปกตกแตงเสื้อผาเครื่องแตงกาย การเตรียม
ประกอบอาหารและเคร่ืองดื่ม การเลี้ยงสัตว โดยใชกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอน การจัดการ
กระบวนการแกปญหาการทํางานรวมกันและการแสวงหาความรู  
 มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอ่ืน มีจิตสํานึก และความ
รับผิดชอบ มีคณุธรรม ตลอดจนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓ 
 
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
  



245 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง๒2๑๐2 รายวิชา การงานอาชีพ 4                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาขอมูลและเรียนรูวิธีการพรอมฝกการปฏิบัติเกี่ยวกับ งานชาง งานประดิษฐ งานธุรกิจ  
งานอาชีพ 
 ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบ ทักษะการสรางชิ้นงาน การสรางประดิษฐ โดยใชกระบวนการ
ทํางานอยางเปนขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแกปญหาการทํางานรวมกันและการแสวงหาความรู 
วางแผนในการเลือกอาชีพ ระบุความรูความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ 
 มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น มีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนําความรูไปใชใน
ชีวิต ประจําวันได 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓ 
ง2.๑  ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓ 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
  



246 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง๒3๑๐1 รายวิชา การงานอาชีพ 5                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการทํางาน และทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได อยางเหมาะสม พอเพียง 
 ปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการทํางานเปนกลุม ที่สามารถนําเทคโนโลยีสืบคน สรางสรรค นําเสนอ
และเผยแพรงาน ตลอดจนมุงเนนการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มี ทักษะ และคนพบความถนัดของตนเอง 
 มีนิสัยรักการทํางาน เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง ตลอดจนมีเจตคติท่ี
ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
ง2.๑  ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง๒3๑๐2 รายวิชา การงานอาชีพ 6                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการทําโครงงานอาชีพ ความหมาย และคุณคาของโครงงาน ประเภท
โครงงานและตัวอยางโครงงานอาชีพ สืบคนและวิเคราะหผลงานดานอาชีพตาง ๆ นําเสนอผลการวิเคราะห
งานอาชีพ ท่ีไดศึกษาคนควา  ออกแบบเคาโครงโครงงานท่ีตนเองสนใจ โดยเร่ิม ตั้งแตการออกแบบแนวคิด 
การคิดหัวขอโครงงานอาชีพ การสืบคนขอมูล การเขียนเคาโครงโครงงานอาชีพ การออกแบบและการ
นําเสนอเคาโครงโครงงานอาชีพ เพ่ือเปน แนวทางในการวางแผนทําโครงงานอาชีพ 
 ปฏิบัติการทําโครงงานอาชีพ  โดยใชกระบวนโครงงานเปนฐานการเรียนรู  ตามความเหมาะสม
กับสภาพทองถ่ิน และมุงพัฒนาสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานของความพอเพียง นําเสนอโครงงานอาชีพใน
รูปแบบตาง ๆ ไดแก รายงานโครงงาน การแสดงนิทรรศการโครงงานรูปแบบโปสเตอร สื่อมัลติมิเดีย  
 เห็นคุณคาของงานอาชีพที่สุจริต มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
ง2.๑  ม.3/๑, ม.3/๒, ม.3/๓ 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0201 รายวิชา ขนมไทย                     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายประวัติความเปนมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบที่ใชในการทําขนมไทย 
ขนมไทยในแตละภาค ขนมไทยในแตละเทศกาล ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณในการ
ทําขนมไทย หลักการชั่งตวง หลักการและเทคนิคการทําขนมไทยแตละชนิด การจัดธุรกิจขนมไทยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
 ปฏิบัติการทําขนมไทยชนิดตาง ๆ ตามข้ันตอนวิธีการการทําขนมไทยชนิดตาง ๆ ปฏิบัติการทํา
ขนมไทยชนิดตาง ๆ ตามความสนใจ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิดแกปญหา 
กระบวนการการทํางานกลุมกระบวนการ กระบวนการฝกทักษะปฏิบัติ กระบวนการบริหารจัดการ การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 เห็นคุณคาของการทําขนมไทย นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทํางานเปนกระบวนการ 
ความ  มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความสําคัญ และประวัติความเปนมาของขนมไทย 
2. อธิบายลักษณะของขนมไทยแตละประเภท 
3. จําแนกประเภทของขนมไทยได 
4. อธิบายลักษณะของวัตถุดิบที่ใชในการทําขนมไทย 
5. อธิบายลักษณะและยกตัวอยางขนมไทยแตละภาค 
6. อธิบายหลักการและเทคนิคการทําขนมไทยได 
7. เลือกใชวัสดุและอุปกรณในการทําขนมไทยได 
8. ปฏิบัติการทําขนมไทยตามข้ันตอนวิธีการทําขนมไทยประเภทตาง ๆ 
9. มีทักษะในการทําขนมไทย จัดทําธุรกิจขนมไทยได 
10. มีกิจนิสัยที่ดีในการทําขนมไทย ปฏิบัติงานดวยความประณีตและประหยัด 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
  



249 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0202 รายวิชา ขนมอบ                     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาขนมอบประเภทตาง ๆ ศัพทท่ีใชในการทําขนมอบ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและการ
เก็บรกัษา มาตราชั่ง ตวง การใชเตาอบ 
 ฝกปฏิบัติการชั่ง ตวง ผสมและประกอบขนมอบ ปฏิบัติงานทําขนมอบประเภทตาง ๆ เชน คุกก้ี 
ขนมปง เคกและแตงหนาเคกอยางงาย เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจาย กําหนด
ราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผลเพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการทําขนมอบ และจําหนายได 
 เพ่ือใหมีความเสียสละในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางาน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการทํางานอยางประหยัด  คุมคา 
ถูกวิธี และมีเจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความสําคญั ประเภท ความหมายของคําศัพทเก่ียวกับขนมอบได 
2. บอกวัสด-ุอุปกรณ วิธีการเลือกใช เก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณในการทําขนมอบได 
3. บอกชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและอธิบายวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบในการทําขนมอบได 
4. อธิบายวิธีการบรรจุ และวิธีการเก็บรักษาขนมอบไวไดนานและถูกสุขลักษณะได 
5. ทําบัญชีรายรับ-รายจายและกําหนดราคาขนมอบได 
6. สามารถวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลการทาํขนมอบชนิดตาง ๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0203 รายวิชา อาหารจานเดียว                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทําอาหารจานเดียวชนิดตาง ๆ การ
เลือกใช การเก็บรักษา วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําอาหารจานเดียว การเลือกซื้อ วัสดุ อุปกรณ ในการ
ทําอาหารจานเดียว 
 ปฏิบัติงานดวยกระบวนการกลุม การแสวงหาความรู กระบวนการและการแกปญหา และการจัด
การศึกษาจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 เพ่ือใหมีลักษณะนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา มีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา 
 
ผลการเรียนรู 
1. สามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของอาหารจานเดียวได  
2. สามารถบอกชื่อและระบุประเภทของอาหารจานเดียวได 
3. สามารถบอกชื่อและอธิบายวิธีการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทําอาหารจานเดียวรวมทั้งการดูแล
 รักษาอุปกรณไดถูกตองและปลอดภัย 
4. สามารถทําและบอกเทคนิคในการทําอาหารจานเดยีวประเภทตาง ๆ ได 
5. ตระหนักในการแสวงหาความรู กระบวนการโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
 อยางคุมคาเพ่ือการดาํรงชีวิต 
7. มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพและเกิดเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0204 รายวิชา อาหารวาง                          กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และประเภทของอาหารวาง เทคนิคการประกอบ
อาหารวางแตละชนิด การเลือกซื่ออาหารสด อาหารแหง การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา
มาตราชั่ง ตวงท่ีเหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
 เลือกใชวัสดุอุปกรณ เลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง นํามาปฏิบัติงานประกอบอาหารวางประเภท  
ตาง ๆ เชน อาหารวางคาว หวาน คาํนวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน
ทําบัญชีรายรับ รายจาย มีทักษะและเทคนิควิธีการประกอบอาหารวาไปใชในชีวิตประจําวัน เปนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 
 มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดออม มุงมั่นอดทนในการทํางาน ตระหนักในการใช
พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจความหมายความสําคัญและประโยชนของอาหารวาง 
๒. เลือกซื้ออาหารสด อาหารแหงไดเหมาะสมกับอาหารวางแตละประเภท 
๓. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไดเหมาสมกับประเภทอาหารวาง 
๔. ปฏิบัติงานปรุงอาหารวางประเภทตาง ๆ ได 
๕. คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนายอาหารวาง และบันทึกการปฏิบัติงานการทําบัญชี
 รายรับ รายจาย 
๖. มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดออม มุงมั่น อดทนในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช
 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0205 รายวิชา การถนอมอาหาร                   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และหลักการถนอมอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ 
อุปกรณและเครื่องใช เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร ความสําคัญของการปรุงแตงอาหาร ชนิด คุณสมบัติ 
และปริมาณที่ใช การเก็บรักษา การสงวนคุณคาโภชนาการ 
 ปฏิบัติฝกทักษะการถนอมอาหารตามฤดูกาลทองถ่ิน ตามกรรมวิธีตาง ๆ เชนการฝกปฏิบัติถนอม
อาหารดวยวิธีการตาก  การดอง  การใชนํ้าตาล การปรุงแตงรส รมควัน หมักดอง ใชอุณหภูมิสูง ใชสารเคมี
ปรุงแตอาหาร  บรรจุและเก็บอาหารท่ีถนอมแลวใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และสุขลักษณะ คํานวณ
คาใชจาย กําหนดราคา จัดนิทรรศการจําหนาย จดบันทึกปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ รายจายและ
ประเมินผล 
 มีเจตคติที่ดีตอการถนอมอาหาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความมุงมั่นทํางานจนสําเร็จ เห็นคุณคา
ของการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและหลักการถนอมอาหาร 
๒. เลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณและเคร่ืองใชในการถนอมอาหารไดอยางเหมาะสม 
๓. การฝกปฏิบัติถนอมอาหารรูปแบบตาง ๆ 
๔. บรรจุและเก็บอาหารท่ีถนอมแลวใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และสุขลักษณะ 
๕. คาํนวณคาใชจาย กําหนดราคา 
๖. จัดนิทรรศการจําหนาย จดบันทึกปฏิบัติงาน 
๗. ทําบัญชีรายรับ – รายจายและประเมินผล 
๘. เจตคติที่ดีตอการถนอมอาหาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความมุงมั่นทํางานจนสําเร็จ เห็นคุณคาของ    
 การทํางาน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0206 รายวิชา ประดิษฐของใชจากวัสดุทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แหลงวัสดุท้ังท่ีเปนวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห คุณสมบัติของ
วัสดุทองถ่ิน เครื่องมืออุปกรณ การออกแบบ ใหตรงตามความตองการของตลาด วิธีการผลิต ถัก ผูก พัน 
สาน ฯลฯ การบรรจุหีบหอ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติการออกแบบสํารวจผลิตภัณฑ และแหลงวัสดุทองถ่ินและหรือ วัสดุสังเคราะห ออกแบบ
ใหเหมาะสมกับวัสดุทองถ่ิน เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ ผลิตชิ้นงานดวยวิธีการตาง ๆ ตกแตงข้ัน
สําเร็จ ทําบัญชีรายรับ – รายจาย กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 เพ่ือใหเกิดนิสัยรักการทํางานมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบตามแบบท่ีกําหนดหรือตามความคิด
สรางสรรคมีทักษะเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ สามารถทําผลิตภัณฑตามขั้นตอนและจัดจําหนายได 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานผลิตภัณฑวัสดุทองถ่ิน 
๒. อธิบายการเลือกใช การเก็บรกัษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐ 
๓. บอกประเภทและออกแบบผลิตภัณฑดวยวิธีที่กําหนด และเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 
๔. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน
 และทักษะการแสวงหาความรู 
๕. มีนิสัยรกัการทํางานมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0207 รายวิชา งานประดิษฐของชํารวย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายความสําคัญ ประโยชนประเภทของของชํารวย และหลักการ วิธีการ ขั้นตอน 
การเลือกใช การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวยโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ปฏิบัติการออกแบบโดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐ
ของชํารวย 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
คุมคา เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครวั 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมายความสาํคัญ และประโยชนของของชํารวย 
๒. อธิบายการเลือกใช การเก็บรกัษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวย    
๓. บอกประเภทและหลักการการประดิษฐของชํารวยแตละประเภทได  
๔. ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
๕. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 
 และทักษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย 
๖. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการประดิษฐของชํารวย 
 เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0208 รายวิชา งานรอยมาลัย   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายประวัติความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ ของการรอยมาลัย วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
รอยมาลัย  การรอยมาลัยตุม มาลัยชํารวย มาลัยซีก มาลัยกลม แบบตาง ๆ 
 ฝกปฏิบัติการรอยมาลัยตามข้ันตอนกระบวนการรอยมาลัยโซ  มาลัยคลองมือ แบบและลาย 
ตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการทํางาน และการแกปญหา สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต
ประจําวัน  และเปนแนวทางในการดํารงชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความคิดสรางสรรค 
 เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีคุณธรรมจรยิธรรม และลักษณะ
นิสัย ท่ีดีในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายประวัติความเปนมาความหมาย ความสําคัญ ของการรอยมาลัย 
๒. อธิบายสวนประกอบตาง ๆ ของมาลัยและการเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
๓. ปฏิบัติการการรอยมาลัยตุม 
๔. ปฏิบัติการการรอยมาลัยซีก 
๕. ปฏิบัติการรอยมาลัยกลม 
๖. ปฏิบัติการการรอยมาลัยชํารวยแบบตาง ๆ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0209 รายวิชา งานใบตอง   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหมายความสําคัญ    ประโยชนและหลักการ วิธีการ ขั้นตอน  การเลือกใช 
การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน จากวัสดุในทองถ่ินโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 โดยใชทักษะกระบวนการงานใบตองพ้ืนฐาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการ 
 เพ่ือใหเกิดนิสัยการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
ประหยัดคุมคา เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมายความสาํคัญของงานใบตอง 
๒. บอกประโยชนและหลักการ วิธีการ ขั้นตอนของงานใบตอง 
๓. อธิบายการเลือกใช การเก็บรกัษาเครื่องมือเครื่องใชของงานใบตอง 
๔. บอกประเภทและหลักการการงานใบตอง 
๕. สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
๖. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางาน
 รวมกัน และทกัษะการแสวงหาความรูงานใบตอง 
๗. ปฏิบัติงานใบตองท่ีกําหนดให 
๘. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในงานใบตองเพ่ือการ 
 ดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0210 รายวิชา งานประดิษฐดอกไม 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาและอธิบายความสําคัญ ข้ันตอน วิธีการในการใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐดอกไม
รูปแบบตาง ๆ ดวยกระดาษยน ๒ หนา 
 ฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีการ การประดิษฐดอกไมดวยกระดาษยนในรูปแบบตาง ๆ โดยใช
ทักษะกระบวนการการทํางาน การแกปญหา การทาํงานรวมกัน 
 มีนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน จิตสํานึกในการใชพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด คุมคาเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญของดอกไมประดิษฐได 
๒. อธิบายวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยได 
๓. อธิบายขั้นตอนวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประดิษฐดอกไมดวยกระดาษยนแบบตาง ๆ ได 
๔. ปฏิบัติการประดิษฐดอกไมประดิษฐแบบตางๆได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0211 รายวิชา งานประดิษฐดอกไม 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายความสําคัญ ขั้นตอน วิธีการในการใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐดอกไม ดวยวัสดุตาง ๆ 
ตามความคิดสรางสรรค โดยศึกษาจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ฝกปฏิบัติออกแบบตามข้ันตอน วิธีการ การประดิษฐดอกไมในรูปแบบตางๆ โดยใชทักษะ
กระบวนการการทํางาน การแกปญหา การทาํงานรวมกัน  คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา และประเมินผล
ได 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา เพื่อการดํารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความสําคัญของดอกไมประดิษฐได 
๒. อธิบายวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยได 
๓. อธิบายขั้นตอน  วิธีการ ในการประดิษฐดอกไมดวยวัสดุธรรมชาติแบบตาง ๆ ได 
๔. ปฏิบัติการประดิษฐดอกไมแบบตาง ๆ ตามความคิดสรางสรรค 
๕. คาํนวณคาใชจาย กําหนดราคาและประเมินผลได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0212 รายวิชา แกะสลักผักผลไม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคญั ประโยชน ของการทํางาน ประกอบดวยงานแกะสลักและตกแตง
อาหาร เขาใจหลักการเลือกซื้อผักผลไมมาใชในงานแกะสลัก วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักและตกแตง
อาหาร 
 มีทักษะในการทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ่ืน และทํางานตามกระบวนการของการ
แกะสลักผักผลไม มีทักษะในการเลือกเคร่ืองใชในงานแกะสลักผักและผลไม เลือกวัสดุนํามาแกะสลัก  
มีทักษะในการเลือก ใช และเก็บรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช วัสดุ และอุปกรณตามข้ันตอนและเหมาะสมกับ
งาน มีทักษะในการเลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงาน มีทักษะในการทํางานตามกระบวนการ
ทํางานและการจัดการโดยอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือเปนแนวทางในการดํารงชี วิตและการประกอบอาชีพสุจริต ทํางานอยางมีคุณภาพ  
เห็นประโยชนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถบอกประวัติความเปนมาของงานแกะสลักผักและผลไมได 
๒. สามารถบอกคําศัพทที่ใชในการแกะสลักผักและผลไมไดถูกตอง 
๓. สามารถเลือกและเตรยีมวัสดุ – อุปกรณในงานแกะสลักผักและผลไมได 
๔. สามารถบอกวิธีการเก็บรักษางานแกะสลักผักและผลไมไดถูกตอง 
๕. สามารถวิเคราะหและออกแบบงานแกะสลกัผักและผลไมได 
๖. สามารถทําบัญชีรายรับรายจายและกําหนดราคาคาบรกิารได  
๗. สามารถปฏิบัติงานแกะสลักผักผลไมและจัดตกแตงไดสวยงามเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0213 รายวิชา โครงงานเพ่ืออาชีพ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรู เ ก่ียวกับความหมาย จุดมุงหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประเภทรูปแบบ 
องคประกอบ หลักการพ้ืนฐาน ขั้นตอน คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ และวงจรของการจัดทําโครงงานเพ่ือ
อาชีพ 
 ฝกปฏิบัติเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับกลุมของตนเอง “หนึ่งกลุม หนึ่งอาชีพ” ไดอยางถูกตองและ
สรางสรรคตามกระบวนการวงจรของการจัดทําโครงงานเพ่ืออาชีพ ดวยทักษะกระบวนการปฏิบัติ การ
แกปญหา การทาํงานรวมกันเปนกลุม โดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีมาใชเพื่อสรางโครงงานอาชีพที่สุจริต 
 มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพท่ีสุจริต รักการทํางาน ความเปนระเบียบ มีความสามัคคี  
มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย จุดมุงหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประเภท รูปแบบ องคประกอบ ของโครงงาน 
 เพ่ืออาชีพได 
๒. บอกความสําคัญ หลักการสําคัญ วัตถุประสงค และประโยชนของการทําโครงงานเพื่ออาชีพ ของกลุม
 ตนเองได   
๓. นําหลักการและแนวทางการทําโครงงานเพื่ออาชีพไป เลือกปฏิบัติอาชีพไดเหมาะสมกับกลุมของ
 ตนเอง “หน่ึงกลุม หน่ึงอาชีพ” ไดอยางถูกตองครบถวน ตามวงจรกระบวนการการจัดทําโครงงาน  
 เพ่ืออาชีพ  
๔. นําเสนอเผยแพรผลงาน“หนึ่งกลุม หนึ่งอาชีพ” ได 
๕. เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตนเอง ในการประกอบอาชีพสุจริต รักการทํางาน และมีความ
 รับผิดชอบ เกิดความสามัคคี มีคุณธรรม ตอสังคมสวนรวม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0214 รายวิชา ชางปกดวยมือ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหมายความสําคัญ ประโยชนและหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใช 
การเก็บรกัษาเครื่องมือเครื่องใชในที่ใชในการปกดวยมือโดยศึกษาจากแหลงเรยีนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางาน
รวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบการปกดวยมือ 
 เพ่ือใหเกิดนิสัยการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
คุมคา เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครวั 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมายความสาํคัญของการปกดวยมือ 
๒. บอกประโยชนและหลักการ วิธีการ ขั้นตอนของการปกดวยมือ 
๓. อธิบายการเลือกใช การเก็บรกัษาเครื่องมือเครื่องใชในการปกดวยมือ 
๔. บอกประเภทและหลักการการปกดวยมือ 
๕. สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
๖. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 
 และทักษะการแสวงหาความรูในการปกดวยมือ 
๗. ปฏิบัติการการปกดวยมือ 
๘. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการปกดวยมือ เพื่อการ
 ดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



262 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0215 รายวิชา เคร่ืองดื่มสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความหมาย ชนิด และประเภทของเครื่องดื่มสมุนไพร 
เทคนิควิธีการผลิตเครื่องดื่มจากสมุนไพร สรรพคุณประโยชนของเคร่ืองด่ืมสมุนไพร การบรรจุภัณฑและ
การจัดจําหนายเครื่องดื่มสมุนไพรในยุคสังคมปจจุบัน 
 ปฏิบัติ เลือกผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ไดจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ินมาเพิ่มมูลคาโดยใชเทคนิค
วิธีการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ การบรรจุภัณฑ และการจัดจําหนายเครื่องดื่มสมุนไพรท่ีเหมาะสมและ
สรางสรรค กับธุรกิจตลาดสมัยใหม  คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ รายจายและประเมินผล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา
เครื่องด่ืมสมุนไพรไปจําหนายเปนงานอาชีพเสริมได 
 มีกิจนิสัยที่ดีตอกระบวนการทํางาน ดวยความอดทน เสียสละ ตัดสินใจทํางานอยางมีเหตุผล มี
ความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ สะอาด สรางสรรค ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา  และทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยกระบวนการกลุม และนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพได 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มสมุนไพร และสรรพคุณประโยชนได 
๒. สามารถเลือกใชสมุนไพร วัสดุอุปกรณจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ินมาผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพรได 
๓. สามารถผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพร และนําเสนอเทคนิควิธีการผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพรได  
๔. ออกแบบเลือกบรรจุภัณฑเคร่ืองดื่มสมุนไพรไดอยางเหมาะสม สะอาด และปลอดภัย 
๕. คาํนวณคาใชจาย ตนทุน กําหนดราคาขายได วางแผนเลือกชองทางการจัดจําหนายเคร่ืองดื่มสมุนไพรได   
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0216 รายวิชา มหัศจรรยเศษผา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ประเภท ชนิด ประโยชนของเศษผา หลักการ วิธีการ ข้ันตอน 
การเลือกใช วัสดุอุปกรณและการเก็บรักษา ในการสรางงาน “มหัศจรรยเศษผา” จากแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรยีนรูเครอืขายสังคมออนไลน (Social Network) 
 ปฏิบัติการออกแบบชิ้นงาน “มหัศจรรยเศษผา” โดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยี 
ในการออกแบบสรางชิ้นงานจากเศษผา “มหัศจรรยเศษผา” ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพ่ิมมูลคาชิ้นงานได
อยางสรางสรรค คํานวณคาใชจาย ตนทุน กําหนดราคา จัดทําบัญชีรายรับรายจาย เลือกชองทางจําหนาย 
และนําเสนอผลงาน 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีจิตสํานึกในการใชทรพัยากรและสิ่งแวดลอม
อยางประหยัดคุมคา เพื่อการดํารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความสําคัญ ประเภท ชนิด ประโยชนของเศษผา วัสดุอุปกรณในการใชงานและการเก็บรักษาได 
๒. เลือกใชเศษผา วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการออกแบบและสรางชิ้นงานไดเหมาะสมและปลอดภัย 
๓. ขอมูลจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
๔. ออกแบบ และสรางชิ้นงานจากเศษผา “มหัศจรรยเศษผา” รูปแบบตางๆ ไดอยางสรางสรรค  
๕. คาํนวณคาใชจาย ตนทุน กําหนดราคา จัดทําบัญชีรับจาย เลอืกชองทางจําหนายได 
๖. มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการสรางงาน “มหัศจรรยเศษ
 ผา” เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0217 รายวิชา งานจัดดอกไม   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความรูทั่วไปของประเภท ชนิดดอกไมในงานพิธีตาง ๆ องคประกอบของผลงาน หลักการ 
วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใช วิธีการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ วัสดุอุปกรณและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ  
ในการจัดดอกไมโดยศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ปฏิบัติ ออกแบบและการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ เลือกวัสดุอุปกรณมาใชในการจัดดอกไมแบบ
ตาง ๆ ไดอยางสวยงาม เหมาะสมกับงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคล โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะ
การจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูทองถ่ินและแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการออกแบบและการจัดดอกไมอยางสรางสรรค  
คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ รายจาย และ
ประเมินผล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีเจตคติที่ดีตออาชีพการประกอบอาชีพการจัดดอกไม ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
ประหยัดคุมคา สรางสรรค เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเภท ชนิดดอกไม องคประกอบของการจัดดอกไม รูปแบบตาง ๆ   
๒. เลือกวัสดุอุปกรณ และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไมได 
๓. สามารถออกแบบและฝกปฏิบัติการจัดตกแตงดอกไมในงานพิธีตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 
๔. จัดทําบัญชีรายรับรายจาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงานได 
๕. นําเสนอเผยแพรผลงานได 
๖. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพการจัดดอกไม และมีแนวทางนําความรูและทักษะเก่ียวกับการจัด
 ดอกไมไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0218 รายวิชา งาน DIY (Do It Yourself) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูทั่วไปกับเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ ประโยชน หลักการ 
วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใชวัสดุอุปกรณและการเก็บรักษา ของการสรางงาน DIY (Do It Yourself) จาก
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เครอืขายสังคมออนไลน  (Social Network) 
 ปฏิบัติการวางแผน ออกแบบ สรางชิ้นงาน DIY (Do It Yourself) ตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอน 
เลือกใชวัสดุอุปกรณและเก็บรักษา เพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชไดอยางคุมคาปลอดภัย เปนแนวทาง
ชวยลดภาวะโลกรอนที่เกิดจากปญหาวัสดุเหลือใช โดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหาทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการ
ออกแบบสรางชิ้นงาน DIY (Do It Yourself) 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากร
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา เพ่ือการดาํรงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ ประโยชน ของงาน DIY (Do It Yourself) 
๒. อธิบายการเลือกใชวัสดุอุปกรณและการเก็บรักษาของงาน DIY (Do It Yourself) ได 
๓. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ของการสรางงาน DIY (Do It Yourself) แตละประเภทได  
๔. ออกแบบ สรางชิ้นงาน  DIY (Do It Yourself)  ไดอยางสรางสรรค 
๕. มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากร และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางประหยัดคุมคาในการสรางงาน DIY 
 (Do It Yourself) 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0231 รายวิชา ชางเขียนแบบ 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและลักษณะอาชีพของวิชาเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ และการใช
รวมถึงการบํารุงรักษา  ลักษณะของเสน  และลักษณะตัวอักษรไทย อังกฤษที่ใชในงานเขียนแบบ 
 ปฏิบัติฝกทักษะ การเขียนตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ใชในงานเขียนแบบการใช 
เครื่องมือ และอุปกรณงานเขียนแบบ การวัด การอานคาการวัดระบบอังกฤษและระบบเมตรกิ 
 เห็นคุณคาและความสําคัญของงานเขียนแบบ มีความละเอียดรอบคอบ มุงมั่น รักการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความหมายและลักษณะอาชีพของวิชาเขียนแบบไดถูกตอง 
๒. อธิบาย ลักษณะ เครื่องมือ  อุปกรณ และการใชงานรวมถึงการบํารุงรักษา 
๓. บอกลักษณะของเสน และลักษณะตัวอักษรไทย  อังกฤษ ที่ใชในการเขียนแบบได 
๔. ปฏิบัติและฝกการใช เครื่องมือ และอุปกรณงานเขียนแบบ การวัด การอานคาการวัดระบบอังกฤษ
 และระบบเมตริก 
๕. ปฏิบัติและฝกทักษะ การเขียนตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ใชในงานเขียนแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0232 รายวิชา ชางเขียนแบบ 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ชนิดของแบบ การอาน และมองแบบภาพ ๒ มิติ และภาพ ๓ มิติ มาตราสวนยอ
และขยายแบบ 
 ปฏิบัติฝกทักษะ การอานแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก (ISOMETRIC) การ
เขียนแบบภาพออฟบิค (OBLIQUE) สามารถใชเคร่ืองมือเขียนแบบอยางคลองแคลว ตลอดจนบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ ประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิด ออกแบบสราง
และพัฒนาผลิตภัณฑหรอืวิธีการใหมในการทํางาน 
 เห็นประโยชนและมีเจตคติท่ีดี ตอการประกอบอาชีพสุจริต ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด อดออม มุงม่ัน อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและ
ถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายชนิดของแบบ การอาน และมองแบบภาพ ๒ มิติ และภาพ ๓ มิติ มาตราสวนยอและขยาย 
 แบบได 
๒. อธิบายและฝกปฏิบัติวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ และการรักษาความสะอาดในงานเขียน
 แบบได 
๓. ปฏิบัติฝกทักษะ การอานแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก (ISOMETRIC) การเขียน
 แบบภาพออฟบิค (OBLIQUE) 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0233 รายวิชา ชางเขียนแบบแผนคล่ี 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับการอานแบบ – เขียนแบบแผนคลี่ ดวยวิธีอยางงาย เสนขนาน การกําหนด
สัญลักษณงานเชื่อม รอยตอและมาตรฐานงานเชื่อม 
 ปฏิบัติเขียนแบบแผนคลี่ ดวยวิธีอยางงาย ดวยวิธีเสนขนาน  
 เห็นประโยชน คุณคาและความสําคัญของงานชางเขียนแบบแผนคลี่ ๑ มีความละเอียดรอบคอบ 
มุงม่ัน รักการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่ 
๒. อธิบาย ลักษณะ เครื่องมือ  อุปกรณ และการใชงานรวมถึงการบํารุงรักษา 
๓. เพ่ือใหมีความสามารถกําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อม 
๔. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการอยางงายได 
๕. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการเสนขนานได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0234 รายวิชา ชางเขียนแบบแผนคล่ี 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับการอานแบบ – เขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสนรัศมี เขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสน
สามเหลี่ยม การกําหนดสัญลักษณงานเชื่อม รอยตอและมาตรฐานงานเชื่อม 
 ปฏิบัติเขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสนรัศมี   เขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสนสามเหลี่ยม 
 เห็นประโยชน คุณคาและความสําคัญของงานชางเขียนแบบแผนคลี่ ๒ มีความละเอียดรอบคอบ 
มุงม่ัน รักการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่ 
๒. อธิบาย ลักษณะ เครื่องมือ  อุปกรณ และการใชงานรวมถึงการบํารุงรักษา 
๓. เพ่ือใหมีความสามารถกําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อม 
๔. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการเสนรัศมีได 
๕. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการเสนสามเหลี่ยมได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0235 รายวิชา ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับไฟฟาเบื้องตน เคร่ืองมือวัดไฟฟา การอานแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน กฎระเบียบ
ขอบังคบัใน การเดินสายไฟฟา วิธีการเดินสายไฟฟาภายในบาน 
 ปฏิบัติฝกทักษะเกี่ยวกับการตอสายไฟฟาแบบตาง ๆ การเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย  
การติดตั้งอุปกรณไฟฟา ซอมแซมเหตุขัดของทางไฟฟา 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร มีความละเอียด
รอบคอบ มุงมั่น รักการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายเก่ียวกับประวัติและความเปนมาของไฟฟาได 
๒. อธิบายเก่ียวกับทฤษฏีอิเล็กตรอนได 
๓. อธิบายแหลงกําเนิดของไฟฟาได 
๔. สามารถอธิบายชนิดและประเภทของไฟฟาได 
๕. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหนวยวัดไฟฟา กฎของโอหม และคํานวณคากระแส แรงดันและ 
 ความตานทานไฟฟาได  
๖. อธิบายวิธีการตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ ได  
๗. อธิบายเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๘. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจาก กระแสไฟฟาได 
๙. อธิบายเก่ียวกับเครื่องมือวัดในงานไฟฟาได 
๑๐. อธิบายวิธีใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณและวิธีการบํารุงดูแลรักษาได 
๑๑. สามารถอานและใชสัญลักษณตาง ๆ เพ่ือนํามา เขียนแบบการติดตั้ง อุปกรณการเดินสายไฟฟา 
๑๒. อธิบายประเภทและชนิดของสายไฟและทําการ ตอสายไฟฟาในแบบตาง ๆ ได      
๑๓. สามารถเดินสาย ตอวงจรปลั๊กกับแผงควบคมุไฟฟาได 
๑๔. สามารถเดินสาย ตอวงจรสวิทชทางเดียวกับหลอดอินแคนเดสเซนตได 
๑๕. สามารถเดินสาย ตอวงจรสวิทชทางเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนตได 
๑๖. สามารถเดินสาย ตอวงจรสวิทช ๒ ทาง เพื่อควบคมุหลอดไฟ ๑ ดวงได 
๑๗. สามารถเดินสายและตอวงจรโดยนําวงจรยอย มาติดตั้งเปนวงจรรวมได 
๑๘. สามารถปฏิบัติการตรวจซอม อุปกรณและวงจรไฟฟาที่ชํารุดเสียหายได 
 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0236   รายวิชา ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะ ประเภท หลักการทํางาน สวนประกอบ วิธีใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองใชไฟฟาใน
บาน วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบหาขอบกพรอง การถอด
ประกอบ 
 ปฏิบัติฝกทักษะในการถอดประกอบเครื่องใชไฟฟา การอานคาจากเคร่ืองวัดไฟฟา การตรวจสอบ
หาขอบกพรองของเคร่ืองใชไฟฟา 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน มีความ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มุงม่ัน รักการทํางาน และใชทรัพยากรอยางคุมคุม ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายลักษณะและประเภทของเครื่องใชไฟฟาภายในบานได 
๒. อธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานได 
๓. อธิบายสวนประกอบของเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานได 
๔. บอกวิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาที่ถูกตองได 
๕. อธิบายขั้นตอนการตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบานได 
๖. อธิบายขั้นตอนซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานได 
๗. สามารถถอดและประกอบเครื่องใชไฟฟาแตละประเภทได 
๘. สามารถซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบานบางชนิดได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0237      รายวิชา ชางซอมพัดลมไฟฟา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะหลักการทํางาน สวนประกอบ วิธีใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองใชไฟฟาพัดลมที่ใช
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเฟสเดียว วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบหาขอบกพรอง การถอดประกอบการซอมพัดลม 
 ปฏิบัติฝกทักษะในการถอดประกอบพัดลม การใชเคร่ืองมือวัด การตรวจสอบหาขอบกพรองของ
เครื่องใชไฟฟาพัดลม 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางซอมพัดลมไฟฟา มีความละเอียดรอบคอบ 
ปลอดภัย มุงม่ัน รักการทํางาน และใชทรัพยากรอยางคุมคุม ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรได 
๒. อธิบายสวนประกอบของมอเตอรได 
๓. อธิบายชนิดของพัดลมได 
๔. อธิบายสวนประกอบของพัดลมได 
๕. อธิบายขั้นตอนการถอดและประกอบพัดลมได 
๖. อธิบายการตรวจสอบหาขอบกพรองของพัดลมได 
๗. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชางไฟฟา 
๘. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0238      รายวิชา ชางอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับหนาที่และสัญลักษณของอุปกรณอิเล็คทรอนิกส การใชมัลตมิิเตอร การบัดกรี การ
ทําแผนวงจร หลักการทํางานของเคร่ืองรับเคร่ืองสงการตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 ปฏิบัติทักษะการตรวจสอบอุปกรณอิเล็คทรอนิกส การออกแบบแผนวงจร การใชและบํารุงรักษา     
มัลติมิเตอร การทําโครงงานอิเล็กทรอนิกส 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มีความละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย มุงมั่น รกัการทํางาน และใชทรัพยากรอยางคุมคุม ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายหนาที่ของอุปกรณอิเล็คทรอนิกสแตละชนิดได 
๒. บอกสัญลักษณของอุปกรณอิเล็คทรอนิกสได 
๓. อธิบายการใชมัลติมิเตอรได 
๔. อธิบายวิธีการบัดกรีที่ถูกตองได 
๕. อธิบายหลักการทํางานและสวนประกอบของเครื่องรับเครื่องสงได 
๖. สามารถตรวจสอบอุปกรณอิเล็คทรอนิกสโดยใชมัลติมิเตอรได 
๗. สามารถทําแผงวงจรอิเล็คทรอนิกสได 
๘. สามารถประกอบและบัดกรีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนแผนวงจรได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0261      รายวิชา การจัดสวนทั่วไป         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การจัดตกแตงสวน สํารวจ
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการจัดสวนในทองถ่ิน ออกแบบจัดสวนจากเคาโครงสวนเดิมใน พ้ืนที่กําหนดได
อยางมีความคิดสรางสรรค ถายทอดแบบแปลนสวนเปนภาพรางสองมิติ มีความคิดสรางสรรคในการเลือก
และใชวัสดุอุปกรณจัดสวนที่เหมาะสมกับแบบและสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จัดสวนในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ ดูแล
รักษา ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพรสูสาธารณชนไดอยางเหมาะสม  
 โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทํางานรวมกัน กระบวนการ
แกปญหาในการทํางาน กระบวนการเทคโนโลยี  
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสรางผลงานอยางสรางสรรค มีทักษะการทํางาน รวมกัน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทํางาน ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ใชพลังงาน ทรัพยากรใน
การทํางานอยางคุมคาและยังยืนเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความรูพ้ืนฐานการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
๒. สํารวจและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานการจัดสวนในทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
๓. อธิบายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นท่ีที่กําหนดใหไดอยางมีความคิด
 สรางสรรค 
๔. อธิบายการจัดตกแตงสวน วิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานจัดสวนและปฏิบัติงานจัดสวนให
 เหมาะสมกบสภาพพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม 
๕. สรุปประเมินผลและเผยแพรผลงานการจัดตกแตงสวนไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0262      รายวิชา การขยายพันธุพืช  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภทของการขยายพันธุพืช สิ่งกอสรางและ
เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยการใชเพศ การขยายพันธุพืชโดยไมใชเพศ 
การอนุบาลพันธุไม และการปลูกพืชในภาชนะ/ปลูกในแปลง 
 ปฏิบัติการขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ด การปกชํา การตอนก่ิง การติดตา การตอกิ่ง การทาบ
ก่ิง การแบง การแยก การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และการอนุบาลพันธุไม ที่ไดจากการขยายพันธุและปลูกพืชใน
ภาชนะ/ลงดนิ นําพันธุไมไปตกแตงอาคารสถานท่ีดูแลรักษาใหสวยงาม 
 เพ่ือใหผูเรียน มีความรูความเขาใจมีทักษะในการปลูกและขยายพันธพืช ใชพลังงานทรัพยากร
อยางคุมคา ดวยความมีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานมีความรับผิดชอบ อยูอยาง
พอเพียง  มีเจตคติตองานและอาชีพที่สุจริต สามารถนําความรูและภูมิปญญาในทองถ่ินมาใชในการ
ขยายพันธุพืชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สรุป ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และจําแนกประเภทของการขยายพันธุพืชได 
๒. เลือกใชและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณท่ีใชในการขยายพันธุพืช ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุพืชแบบใชเพศ ไดอยางถูกตองตามขั้นตอน วิธีการตาง ๆ ได
 ถูกตองตามขั้นตอน 
๔. สรุปข้ันตอนและปฏิบัติการขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศ ไดอยางถูกตองตามข้ันตอนวิธีการตาง ๆ ได
 ถูกตองตามขั้นตอน 
๕. อนุบาลพันธุไม และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดินไดอยางถูกตองตามข้ันตอน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0263      รายวิชา การปลูกไมดอกไมประดับ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ ประเภทของไมดอกไมประดับ 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณท่ีใช การขยายพันธุ วิธีการปลูก การดูแล
รักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การปองกันโรค การตัดแตงไมดอกไมประดับ 
 ปฏิบัติงานการปลูกไมดอกไมประดับ ตั้งแตเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใชอุปกรณ
ขยายพันธุ เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแตง คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา
ขายหรือบริการ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-
รายจาย และประเมินผล เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และมีทกัษะในการปลูกไมดอกไมประดับ จําหนายได 
 เพ่ือใหมีความรู¬ ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีวินัย มีความใฝเรียนรู¬ อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการทํางาน มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ใช¬พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางคุมคาและเหมาะสมตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชน ของการปลูกไมดอกไมประดับได 
๒. เตรียมการกอนการผลิตไม¬ดอกไม¬ประดับได 
๓. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการปลูกไมดอกไมประดับได 
๔. ปฏิบัติการปลูก การดูแลรักษา การปองกันศตัรู การปองกันโรค ไมดอกไมประดับได 
๕. ปฏิบัติการขยายพันธุไมดอกไมประดับได 
๖. เก็บเก่ียวผลผลิต บรรจุหีบหอ และจัดจําหนายผลผลิตได 
๗. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจาย และกําหนดราคาขายได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0264      รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ และประโยชนของพืชสมุนไพรในทองถ่ิน เชน ขิง ขา ขม้ิน ตะไคร 
กระชาย ดีปลี ฯลฯ เปนตน ลักษณะ ประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร 
การขยายพันธ การดูแลบํารงุรักษา การเก็บเก่ียว การจัดจําหนายผลิตผล  
 ปฏิบัติการสํารวจ วิเคราะห ขอมูลความตองการของตลาด เลือกพืชสมุนไพรสําหรับปลูก และ
ขยายพันธอยางนอย 3 ชนิด ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงหรือภาชนะตาง ๆ ขยายพันธ ดูแลรักษา เก็บเก่ียว
จัดผลิตผลจําหนาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการผลการปฏิบัติงาน  
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผลเพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปลูกและขยายพันธุ
พืชสมุนไพรในทองถ่ินจําหนายได  
 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคา
และยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ประวัติความเปนมา ความสําคัญ ประโยชน สรรพคุณทางยา และทําการสํารวจ
 พืชสมุนไพรในชุมชนได 
๒. ปฏิบัติการปลูก การดูแลรักษา และขยายพันธุพืชสมุนไพรได 
๓. เก็บเก่ียวพืชสมุนไพร ศึกษาสรรพคุณทางยา และแปรรูปพืชสมุนไพร 
๔. บันทึกการปฏิบัติงานและทําบัญชีรายรบั-รายจาย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0265      รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชผักทั่วไป การจําแนกชนิดและประเภทของ
พืชผักปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชผัก ทําเลที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผัก การเตรียมดิน 
ลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุผัก การเพาะเมล็ดพันธุผัก การยายกลา การปลูกผักชนิดตาง ๆ การปฏิบัติดูแล
รักษา การปองกันโรคและกําจัดศัตรู การเก็บเก่ียวผัก การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว การถนอมอาหาร
และการแปรรูปเลือกปลูกพืชผักอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุผัก ยายกลา 
ปลูก ดูแลรกัษา เก็บเก่ียว การจัดการผลผลิตผักเพื่อการจําหนาย การถนอมอาหารและการแปรรูป 
 โดยใชกระบวนการคิด การฝกทักษะปฏิบัติการปลูกพืชผัก กระบวนการทํางานตามขั้นตอน 
กระบวนการกลุม การแกปญหา รูจักใชเทคโนโลยีมาใชในการทํางานมีความรูและทักษะในการปลูกผัก 
 เพ่ือใหเห็นคุณคาของการทํางานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพการเกษตร  
มีจิตสํานึกในการทํางาน และใชทรัพยากรในการปฏิบัติอยางประหยัดและคุมคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความหมาย ความสําคัญและประโยชนของพืชผัก 
๒. บอกและอธิบายการจําแนกประเภทของพืชผัก 
๓. อธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชผัก 
๔. บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุผัก 
๕. บอกการเลือกทาํเลที่เหมาะสมตอการทําสวนผัก การเตรียมดินเพ่ือการปลูกผัก  
๖. อธิบายวิธีการยายกลาผัก การปลูกผัก และปฏิบัติการยายกลาและปลูกผักชนิดตาง ๆ ได 
๗. บอกการดแูลรกัษาพืชผักและปฏิบัติการดแูลพืชผัก 
๘. อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก และการปองกันกําจัดโรคและศัตรูของพืช 
๙. อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และการจัดการผลผลิตเพ่ือการจําหนาย 
๑๐. บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผัก 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0266      รายวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความตองการและแนวโนมของตลาดปลาสวยงาม สถานที่และอุปกรณที่ใชเลี้ยงปลา
สวยงาม  ชนิดของปลาสวยงามทั้งพันธุพื้นเมืองและพันธุตางประเทศ  การเลี้ยง  อาหารและการใหอาหาร  
การผลิตอาหาร  และเพาะพันธุปลาชนิดตาง ๆ  และการอนุบาล  การปองกันโรคพยาธิและศัตรูปลา
สวยงาม  การคดัปลา และการบรรจุสําหรับจําหนายสํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาดปลา
สวยงาม เลือกเลี้ยงปลา เตรียมสถานที่  วัสดุและอุปกรณ เตรียมและใหอาหาร เพาะพันธุ  ดูแลรักษา คัด
ปลาและบรรจุสําหรับจําหนาย  คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และประเมิน 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และมีทักษะในการเพาะพันธุปลา  
ใหอาหาร  ดูแลรักษา  ปองกันโรคพยาธิและศัตรู  จับปลาจําหนายได 
 มีเจตคติที่ดีตอการทํางานการปลูกไมดอกประดับ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุง
แกไขขอบกพรองและการพัฒนางานใหเหมาะสมสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักใน
ความสําคัญของการทํางานอยางมีขั้นตอนและมีความรบัผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ศกึษาขอมูล ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการเลี้ยงปลาสวยงาม 
๒. บอกประเภทและชนิดของปลาสวยงาม เตรยีมบอเลี้ยงปลา วัสดุอุปกรณ และเตรียมพันธุปลาได 
๓. สามารถเลี้ยงดูปลาสวยงาม ปองกันโรคและรักษาโรค ปลาสวยงามได 
๔. สามารถจําหนายปลาสวยงาม และทําบัญชีรายรับ-รายจายได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0281      รายวิชา ระเบียนการเงิน   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายความหมาย เกี่ยวกับระเบียนการเงิน การทํางบประมาณ การบันทึกเงินสด การทําบัญชี
รายรับ รายจาย การทํางบรับรบั รายจาย  
 ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการบันทึกรายการตาง ๆ ลงในระเบียนการเงิน จัดทํางบประมาณรายรับ
รายจาย นําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเก่ียวกับการบันทึกระเบียนการเงิน มีคุณธรรมและ 
ลักษณะนิสัยท่ีดี สามารถปฏิบัติงานระเบียนการเงนิได 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความรูเบื้องตนเก่ียวกับระเบียนการเงินได 
๒. อธิบายเก่ียวกับการทํางบประมาณได 
๓. อธิบายเก่ียวกับการบันทึกเงินสดได 
๔. อธิบายหลักการทําบัญชีรายรับ-รายจายได 
๕. ปฏิบัติการทํางบประมาณ บันทึกเงินสด ลงบัญชีรายรับ-รายจาย ทํางบรายรับ-รายจายได 
๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ตลอดจนการใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและ
 ย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0282      รายวิชา เอกสารธุรกิจ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ เอกสารการ
เครดิต เอกสารการเงินที่ใชของธนาคาร การขนสง การประกันภัย การซ้ือและการขาย เอกสารการนําเขา
และสงออก  ความสัมพันธของเอกสารแตละประเภท 
 ปฏิบัติการใชเอกสารธุรกิจ 
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับเอกสารธุรกิจ และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนในงาน
อาชีพและมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน 
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของเอกสารธุรกิจประเภทตางๆ ได 
๒. อธิบายและใช เอกสารการเครดิตได 
๓. อธิบายและใช เอกสารการเงินที่ใชของธนาคารได 
๔. อธิบายและใช เอกสารการการขนสงได   
๕. อธิบายและใช เอกสารการประกันภัยได   
๖. อธิบายและใช เอกสารการซื้อและการขายได 
๗. อธิบายใช เอกสารการนําเขาและสงออก ได  
๘. อธิบายความสัมพันธของเอกสารแตละประเภทได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0283      รายวิชา งานสํานักงาน   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะงานสํานักงานและพนักงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การผลิตงานพิมพดีด หรือ
คอมพิวเตอรงานสารบรรณ วัสดุอุปกรณสํานักงาน การใชบริการสื่อสาร การตอนรับ การนัดหมาย  
การเดินทาง แหลงขาว การใชหนังสืออุเทศ (หนังสืออางอิง) 
 ปฏิบัติงานในสํานักงานเก่ียวกับงานพิมพดีดหรือคอมพิวเตอร งานสารบรรณ งานจัดการ และ
งานการใชวัสดุและอุปกรณสํานักงาน 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการทํางานในสํานักงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี 
การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายลักษณะงานสาํนักงานและพนักงานได 
๒. อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพได 
๓. ปฏิบัติการใชพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรได 
๔. อธิบายลักษณะงานสารบรรณได 
๕. อธิบายวัสดุอุปกรณสํานักงานได 
๖. ปฏิบัติการใชบริการสื่อสารแบบตาง ๆ ได 
๗. อธิบายการตอนรับ การนัดหมาย การเดินทาง และแหลงขาวได 
๘. ปฏิบัติการใชหนังสืออุเทศได 
๙. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน  
 เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0284      รายวิชา หลักการขายเบ้ืองตน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย การ
แสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง 
การปดการขาย การตดิตามและประเมินผลการขาย การบรกิารกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนา
ของนักขายและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับงานขาย 
 ปฏิบัติงาน ขายของหนาราน ขายของตามบาน และใชเทคโนโลยีในการขาย 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการขายเบื้องตน และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ขาย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน  
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ความหมาย ความสําคัญ เก่ียวกับหลักการขาย 
๒. คณุสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย 
๓. กระบวนการขาย การแสวงหาลูกคา 
๔. การเตรียมตัวกอนการเขาพบ การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง  
๕. การปดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริการกอนและหลังการขาย 
๖. ความกาวหนาของนกัขายและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับงานขาย 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0285      รายวิชา การบัญชีเบื้องตน 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ ประวัติการบัญชี และรูปแบบของกิจการ ขอสมมติฐานทางการ
บัญชี ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ สมการบัญชี รายการคา และการวิเคราะห
รายการคาท่ีไมซับซอน หลักการบันทึกบัญชีเบื้องตน วงจรบัญชี ความหมายและประเภทของสมุดรายวัน
ขั้นตน รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง และการ 
บูรณาการความรู 
 ปฏิบัติการวิเคราะหรายการคาที่ไมซับซอน การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยก
ประเภท และการจัดทาํงบทดลอง  
 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีอยางมีระเบียบ มีความ
ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการบัญชี รูปแบบของกิจการ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
 เจาของ และสมการบัญชีได 
๒. สามารถวิเคราะหรายการคาท่ีไมซับซอน จําแนกรายการคาที่จะนํามาวิเคราะห และจัดประเภท
 รายการคาได 
๓. สามารถวิเคราะห และบันทึกบัญชีเบื้องตนในสมุดรายวันท่ัวไปได 
๔. สามารถบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป และจัดทํางบทดลองได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0286      รายวิชา การบัญชีเบื้องตน 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ ประวัติการบัญชี และรูปแบบของกิจการ ขอสมมติฐานทางการ
บัญชี ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ สมการบัญชี รายการคา และการวิเคราะห
รายการคา หลักการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี ความหมายและประเภทของสมุดรายวันขั้นตน รูปแบบและ
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง และการบูรณาการความรู 
 โดยใชการวิเคราะหรายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และการ
จัดทํางบทดลอง  
 เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีอยางมีระเบียบ  
มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการบัญชี รูปแบบของกิจการ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
 เจาของ และสมการบัญชีได 
๒. สามารถวิเคราะหรายการคา จําแนกรายการคาที่จะนํามาวิเคราะห และจัดประเภทรายการคาได 
๓. สามารถวิเคราะห และบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได 
๔. สามารถบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป และจัดทํางบทดลองได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



286 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0287 รายวิชา การประกอบธุรกิจขนาดยอม (SMEs)  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักพื้นฐานของการประกอบธุรกิจในเร่ือง ความหมายและความสําคัญของการประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติของผูประกอบการ แหลงเงินทุน การเลือกทําเล รูปแบบธุรกิจขนาดเล็กและ
ศึกษาแนวโนมของธุรกิจในอนาคตวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจในอนาคต ฝกหาแหลงเงินทุน เลือกทําเล 
และฝกเขียนโครงการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เห็นชองทางใน
การเลือกดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับตน สามารถพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ
งานธุรกิจที่เลือก 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานธุรกิจอยางมีระเบียบ มีความ
ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมายและวิธีการหลักของธุรกิจโดยเล็งเห็นประโยชนของการประกอบธุรกิจที่มีตอตนเอง
 และสังคม 
๒. บอกประโยชนและการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี 
๓. อธิบายลักษณะการลงทุนการดําเนินงานการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนขอดี-ขอเสีย ของการ
 ประกอบธุรกิจ แตละประเภทได 
๔. บอกความหมายของธุรกิจแตละลักษณะสามารถวิเคราะหตลอดจนตัดสินใจเลือกธุรกิจ และลักษณะ
 ของธุรกิจท่ีเหมาะสม 
๕. อธิบายความหมายและวิธีการคํานวณทุนถาวร ทุนหมุนเวียน การประเมินรายได คาใชจาย และกําไร 
 แหลงเงินทุนและวิธีการไดมาซึ่งเงินทุน สามารถวิเคราะหความสามารถของตนเอง และตัดสินใจเลือก
 ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองได 
๖. บอกหลักการและขอควรคํานึงในการจัดการ และนําไปใชในการวางแผนดําเนินธุรกิจได 
๗. บอกความหมาย ความสําคัญของทําเลขายและชองทางการขาย สามารถวิเคราะห และตัดสินใจเลือก  
 ทําเลขายและชองทางการขายได 
๘. บอกการกําหนดราคาขาย บอกวิธีการคํานวณตนทุน และกําหนดราคาขายไดอยางเหมาะสม 
๙. บอกสวนประกอบและรายละเอียดของโครงการ เห็นประโยชนของการเขียนโครงการ และสามารถ
 เขียนโครงการประกอบธุรกิจของตนเองได 
๑๐. บอกองคประกอบในการขายและสามารถปฏิบัติการดานการจัดการในธุรกิจของตนเองอยางมี
 ประสิทธิภาพ 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0288      รายวิชา ธุรกิจทั่วไป    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย และความสําคัญของธุรกิจ วัตถุประสงคและบงชี้ประโยชนของธุรกิจ รูปแบบ
ขององคกรธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการใชเทคโนโลยีประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของ
ผูประกอบธุรกิจ ความหมาย และความสําคัญของเงินทุน หลักการและรายละเอียดในการจัดทําบัญชีของ
องคกรธุรกิจ ความสําคัญของการเลือกทําเลที่ตั้ง 
 เลือกออกแบบการสรางชิ้นงานในรูปแบบที่เหมาะสม ในการประกอบธุรกิจ 
 เห็นคุณคาการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การแกปญหา
ในการประกอบธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ปฏิบัติงานธุรกิจอยางมีระเบียบ  
มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมายและความสําคัญของธุรกิจได 
๒. บอกวัตถุประสงคและบงชี้ประโยชนของธุรกิจได 
๓. จําแนกประเภทและหนาที่ในการประกอบธุรกิจได 
๔. ระบุลักษณะจรรยาบรรณของนักธุรกิจ และคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจที่สาํคัญได 
๕. จําแนกประเภท และบอกลักษณะของการดําเนินการประกอบธุรกิจแตละประเภทได 
๖. เปรียบเทียบลักษณะขอเดนและขอจํากัดของการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
๗. อธิบายความหมาย และความสําคัญของเงนิทุนได 
๘. อธิบายหลักการและรายละเอียดในการจัดทําบัญชีขององคกรธุรกิจได 
๙. บอกความหมายและความสําคัญของการเลือกทําเลที่ตั้งได 
๑๐. เลือกทําเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจได 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0289      รายวิชา บุคลิกภาพพนกังานขาย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสําคัญ คุณสมบัติของนกัขาย จรรยาบรรณของนักขาย ทัศนคติในการขาย การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคคล ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะการศึกษา และอาชีพให
สอดคลองกับการใชชีวิต โดยอยูรวมกับบุคลอื่น และบุคคลสําคัญที่เปนลูกคาในอาชีพของตนได 
 ฝกทักษะการพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคคล ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะการศึกษา และ
อาชีพใหสอดคลองกับการใชชีวิต 
 เพ่ือใหมีความรูความ เขาใจ มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีคณุธรรม และลักษณะ
นิสัยที่ดีในการทํางานดานการขาย 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความสําคญั และคุณสมบัติของนักขาย ที่ลูกคาตองการได 
๒. อธิบายจรรยาบรรณของนักขายที่คม กิจการ ลูกคา และคูแขงขันได 
๓. อธิบายทัศนคติที่พึงประสงคของผูประกอบอาชีพขายได 
๔. อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อเปาหมายทางการตลาดได 
๕. ปฏิบัติการฝกบุคลิกภาพโดยการจําลองการขายได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0290      รายวิชา การประกันภัย   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัยประวัติความเปนมาและจุดประสงค
ของการประกันภัยประเภทของการประกันภัยการประกันชีวิตในประเทศไทยคุณสมบัติของตัวแทนขาย
ประกันชีวิตวิธีการเสนอขายประกันชีวิตวิธีการในการเอาประกันชนิดของกิจการที่ควรเอาประกันการเลือก
บริษัทประกันภัยการติดตามผลการขายประกันภัยการศึกษาตัวอยางการขายประกันภัย 
 ปฏิบัติเก่ียวกับประกันชีวิตวิธีการเสนอขายประกันชีวิตวิธีการในการเอาประกันชนิดของกิจการท่ี
ควรเอาประกันการเลือกบริษัทประกันภัยการติดตามผลการขายประกันภัยการศึกษาตัวอยางการขาย
ประกันภัย 
 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในการประกันชีวิตวิธีการในการเอาประกันชนิดของกิจการที่ควรเอา
ประกันการเลือกบริษัทประกันภัยการติดตามผลการขายประกันภัยการศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความหมายความสําคัญประวัติความเปนมาและจุดประสงคของการประกันภัย 
๒. อธิบายประเภทของการประกันภัยและการประกันชีวิตในประเทศไทย 
๓. อธิบายขั้นตอนวิธีการเสนอขายประกันภัยและประกันชีวิต 
๔. อธิบายชนิดของกิจการท่ีควรเอาประกันวิธีการเลือกบรษิัทประกันภัย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง๒0291      รายวิชา การคุมครองสิทธิผูบริโภค  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3      เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต ปจจัยและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับการบริโภค สิทธิผูบริโภค ความสําคัญของการคุมครองสิทธิผูบริโภค 
กฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค การปกปองและรองเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิผูบริโภค การคุมครองสิทธิ
ผูบริโภคดานตาง ๆ ไดแก การคุมครองสิทธิผูบริโภคดานการโฆษณา การคุมครองสิทธิผูบริโภคดานฉลาก 
การคุมครองสิทธิผูบริโภคดานสัญญา การคุมครองสิทธิผูบริโภคจากสินคาอันตราย และการคุมครองสิทธิ
ผูบริโภคในระบบขายตรงและตลาดแบบตรง รูหลักในการบริโภคสินคาและบริการ และบทบาทหนาที่ของ
ผูบริโภคท่ีดี 
 สืบคนการเรียนรูจากประสบการณจริงในชีวิตประจําวัน วิเคราะห สังเคราะห สรุปอธิบาย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนกลุม การใชแหลงเรียนรู การใชเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนรู  เก่ียวกับการ
คุมครองสิทธิผูบรโิภคดานตาง ๆ สรุปและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ 
 มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน อยู
อยางพอเพียง สามารถดําเนินชีวิตอยูอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต ปจจัยและแนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต  
 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับการบริโภคได  
๒. เห็นความสําคัญของการคุมครองสทิธิผูบริโภค สามารถปกปองสิทธิของตนเองในฐานะ ผูบรโิภค  
๓. รูกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองสิทธิผูบรโิภค ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง  
๔. รูและเขาใจเร่ืองการรักษาสิทธิของผูบริโภคดานการโฆษณา เขาใจลักษณะของฉลาก สินคาที่ควบคุม 
 ฉลาก สามารถนําความรูไปใชในการเลือกซื้อสินคาในชีวิตประจําวันได  
๕. เลือกใชสินคาไดอยางเหมาะสม ไมถูกละเมิดสิทธิผูบริโภคในดานฉลาก  
๖. รูและเขาใจลักษณะสําคัญของสัญญา ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การพิจารณารายละเอียด ของสัญญา
 กอน  ทําสัญญา นําหลักเกณฑในการทําสัญญาไปใชเปนแนวทางในการทําสัญญาตาง ๆ ได 
๗. รูและเขาใจเก่ียวกับสินคาอันตราย และตระหนักถึงอันตรายของสินคาเหลาน้ัน สามารถ นําความรูมา
 เลือกบริโภคสินคาไดอยางปลอดภัย  
๘. รูและเขาใจระบบการขายตรงและตลาดแบบตรง นําความรูไปใชในการเลือกบริโภค สินคาและบริการ 
 ในระบบขายตรงและตลาดแบบตรงได  
๙. รูบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาและบริการ  
๑๐. รูหลักในการเลือกซื้อสินคา และสามารถเลือกซื้อสินคา เชน อาหาร ยา เคร่ืองสําอาง สินคา
 อุตสาหกรรมไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูการสุขศึกษาและพลศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒๑๑๐2  พลศกึษา    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒๑๑๐3  สุขศึกษา  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒๑๑๐4 พลศกึษา         1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒2๑๐1  สุขศึกษา                             1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒2๑๐2 พลศกึษา                      1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒2๑๐3  สุขศึกษา                     1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒2๑๐4 พลศกึษา                     1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒3๑๐1 สุขศึกษา                    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒3๑๐2 พลศกึษา  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒3๑๐3  สุขศึกษา                     1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ๒3๑๐4 พลศกึษา  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม    
พ๒0201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา    2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒0202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา    2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐๑ ตะกรอ ๑                        2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐๒  ตะกรอ ๒                      2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐3  เทนนสิ 1                      2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐4  เทนนสิ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐5  แบดมินตัน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐6  แบดมินตัน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐7  ฟุตบอล 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐8  ฟุตบอล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๐9  ศิลปะปองกันตัว(มวยไทย)๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒10 ศิลปะปองกันตัว(มวยไทย)2  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ21๒๑๑  พัฒนาการวัยรุน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๑๑๒  เปตองเบ้ืองตน ๑     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๑๑3  เปตองเบ้ืองตน 2     2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๑๔  ฟุตซอล ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๑๒๑5  ฟุตซอล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐๑  เปตอง ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐2  เปตอง 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม (ตอ)   
พ๒๒๒๐3  บาสเกตบอล ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐4  บาสเกตบอล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐5  แฮนดบอล 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐6  แฮนดบอล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐7  วอลเลยบอล 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐8  วอลเลยบอล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒๐9  แบดมินตัน ๓ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๒๒10  แบดมินตัน 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐1  กรีฑาลาน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐2  กรีฑาลาน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐3  กิจกรรมเขาจังหวะ 1  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐4  กิจกรรมเขาจังหวะ 2  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐5  เทเบิลเทนนิส 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐6  เทเบิลเทนนิส 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐7  วอลเลยบอลชายหาด 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๐8  วอลเลยบอลชายหาด 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒09 แบดมินตันเพ่ือการแขงขัน 1  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒10 แบดมินตันเพ่ือการแขงขัน 2  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๑1  เซปคตะกรอ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ๒๓๒๑2  เซปคตะกรอ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ21๑๐1 รายวิชา สุขศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะหและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของระบบประสาท และระบบตอมไรทอท่ีมีผล
ตอสุขภาพ วิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบตอมไรทอ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุนให
ทํางานตามปกติ  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ อารมณ และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับ
และการปรับตัว การเบี่ยงเบนทางเพศ ทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเสนอแนะวิธีการสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครวั  และชุมชน 
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะวิธีการ สราง
เสริมและปรับปรุงวิธีการปรับตัวที่ถูกตองเมื่อยางเขาสูวัยรุนเก่ียวกับพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ และ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
 เพ่ือใหเกิดการดํารงสุขภาพ  สรางเสรมิสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  
และชุมชน  สามารถนําไปใชดํารงชีวิตในปจจุบันไดอยางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔  
พ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
พ๔.๑ ม.๑/๔ 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ21๑๐2 รายวิชา พลศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส วิธีการดูแลรักษา    
และสรางเสริมสมรรถภาพทางกายในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะพ้ืนฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
เทคนิคและแบบฝกกีฬา เทเบิลเทนนิส แบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  
 โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแกปญหา การสื่อสาร การใช
ทักษะชีวิตในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมทั้งออกกําลังกาย 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสตามคําแนะนํา  
 เพ่ือใหรักการเรียนรูในวิชาพลศึกษา เห็นความสําคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
ท่ีดี  ใฝเรียนรู มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1, ม.1/2 
พ3.2 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ21๑๐3 รายวิชา สุขศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิ เคราะหและปฏิบัติ เ ก่ียวกับหลักการ และวิ ธีการเลือกอาหารที่ เหมาะสมกับ 
การเจริญเติบโตของวัยรุน ปญหาที่เกิดจากการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน 
การเจริญเติบโตของเด็กไทย วิธีการควบคุมน้ําหนักของตนเองใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน ภาวะ 
การเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน และปจจัยท่ีเกี่ยวของ แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโต
สมวัย  หลักการปฐมพยาบาล  และการเคลื่อนยายผูปวยอยางถูกวิธีและปลอดภัย  ลักษณะอาการและการ
ปองกันการติด สารเสพติด การเกิดโรคและอุบัติเหตุที่เก่ียวของกับการใชสารเสพติด  ปฏิบัติการชักชวน
ผูอื่นใหลด ละ เลิกเกี่ยวของกับสารเสพติด 
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะวิธีการ  สราง
เสรมิสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน   
 เพ่ือใหเกิดการดํารงสุขภาพ  สามารถนําไปใชในชีวิตปจจุบันไดอยางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓    
พ๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 

  



296 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ21๑๐4 รายวิชา พลศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับ การเพิ่มพูนความรูกีฬาเทเบิลเทนนิส วิธีการดูแลรักษา และ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะการรุก  การรับ ของกีฬาเทเบิลเทนนิส          
การวางแผนการเลน การแกไชสถานการณการเลน เทคนิคและแบบฝกกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับแขงขัน 
รวมทั้งแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  
 โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแกปญหา การสื่อสาร การใช
ทักษะชีวิตในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมทั้งออกกําลังกาย 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสอยางถูกตอง  
 เพ่ือใหรักการเรียนรูในวิชาพลศึกษา เห็นความสําคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
ท่ีดี  ใฝเรียนรู มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
พ3.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
พ3.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/5, ม.๑/6 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 

  



297 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ22๑๐1 รายวิชา สุขศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุน ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา รวมถึงปจจัยท่ีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน ที่มีสวนเก่ียวของทางพันธุกรรม 
สิ่งแวดลอม และการอบรมเลี้ยงดู  มีการปรับเจตคติในเรื่องเพศ ความเชื่อและความเขาใจผิดเก่ียวกับเรื่อง
เพศ บทบาทความสัมพันธหญิงชาย และความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ในสังคมไทย รวมถึงการวางตัว
ตอเพศตรงขาม เพื่อใหรูปญหาและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน รูวิธีการปองกันตนเองจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส และการตั้งครรภไมพึงประสงค การบริการทางสุขภาพ หนวยงาน
สาธารณสุขที่เก่ียวของ การใชสิทธ์ิหลักประกันสุขภาพเม่ือเจ็บปวย  
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะวิธีการ  สราง
เสรมิสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค  
 เพ่ือใหเห็นคุณคา และทกัษะในการสรางเสรมิสุขภาพ  เพื่อสขุภาพในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
พ1.๑ ม.2/๑, ม.2/๒ 
พ2.๑ ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓, ม.2/๔ 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 

  



298 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ22๑๐2 รายวิชา พลศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกลไกการเคลื่อนไหว  กิจกรรมกายบริหาร การออก
กําลังกายดวยการเลนบาสเกตบอล  ประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล  ประโยชนของการเลน  
มารยาทในการเปนผูเลนและผูดูที่ดี  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน  การดูแลรักษาอุปกรณ  ทักษะ
พ้ืนฐานการเลน  ไดแก  การรับ – สงลูกบาสเกตบอลดวยสองมือ  การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล   การเลี้ยงลูก
หลบหลีก  การยิงประตู  การเลนเกม  นําไปสูการเลนกีฬาบาสเกตบอล  ไดอยางปลอดภัย  สนุกสนาน 
 โดยใชกระบวนการฝกทักษะ การคดิวิเคราะห การแกไขปญหาเฉพาะหนา มีทักษะ มีสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ   
 เห็นคุณคาการสรางเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในการเลนบาสเกตบอล  มีระเบียบวินัย  
น้ําใจนักกีฬา  เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
พ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕      
 
รวมท้ังหมด  9  ตัวช้ีวัด 

  



299 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ22๑๐3 รายวิชา สุขศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหการเลือกใชบริการทางสุขภาพ   ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลตอสุขภาพความ
เจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ   ความสัมพันธของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ลักษณะอาการเบื้องตนของผูมีปญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ               
และความเครียด การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   ปจจัยและแหลงท่ีชวยเหลือฟนฟูสารเสพติด การ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณเสี่ยง  เชน การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเขาไปในแหลงอบายมุข 
การแขงจักรยานยนตรบนทองถนน ฯลฯ  ทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง  และหลีกเลี่ยงสถานการณคับ
ขันที่อาจนําไปสูอันตราย พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  การวิเคราะห   ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  
เสนอแนะวิธีการ  และการเขารวมกิจกรรมทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง  
 เพ่ือใหตระหนักในคุณคา ความเจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ   ในการสรางเสริม
สุขภาพ  การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
พ4.๑ ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
พ5.๑ ม.2/๑, ม.2/๒, ม.2/๓ 
 
รวมท้ังหมด  9  ตัวช้ีวัด 

  



300 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ22๑๐4 รายวิชา พลศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก และทักษะการ
เคลื่อนไหวการออกกําลังกายในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  วิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะ     
ในการเลนบาสเกตบอล การใชสัญญาณมือ การเลนเปนทีม  การแขงขัน  กฎ  กติกาสากลของการเลน
บาสเกตบอล  และการเปนผูตัดสิน  การฝกตามระบบขั้นตอนวางแผนในการเปนฝายรุกและการปองกัน
นําไปใชในการเลนอยางเหมาะสมกับทีม  ความมีระเบียบวินัย  น้ําใจนักกีฬา   
 โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  การวิเคราะห  ทักษะการปฏิบัติการวางแผน การ
เลน  การเปนฝายรุกและการปองกันในการเลนกีฬาที่เลือกและนําไปใช ในการเลนอยางเหมาะสมกับทีม  
ตามกฎ  กติกา  เสนอแนะวิธีการ  นาํความรูและหลักการที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันอยางเปนระบบ 
 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง วินัยในการฝก  การปฏิบัติตามกฎ กติกาและขอตกลงใน
การเลนกีฬาที่เลือก นําผลการปฏิบัติในการเลนกีฬามาสรุปเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ดวยความมุงมั่น
และเลนกีฬาเปนประจําจนเปนวิถีชีวิต    
 
ตัวช้ีวัด 
พ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕      
 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 

  



301 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ23๑๐1 รายวิชา สุขศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหความรูเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแตละชวงวัย แนวทางการดําเนินชีวิตของ
วัยรุนที่สอดคลองกับความคาดหวังของสังคม การวิเคราะหสื่อโฆษณา การปฏิบัติเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ   
ท่ีเหมาะสมกับวัยของตนสถาบันครอบครัว ศึกษาอนามัยแมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว คุณคาของ
อาหารกับการเสริมสรางสุขภาพโรคติดตอ และโรคไมติดตอ ปญหาดานสุขภาพในชุมชน 
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะวิธีการสราง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และพัฒนาการทางเพศ และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม วิเคราะห
ผลกระทบตอการตั้งครรภสาเหตุและแนวทางปองกันการแกไขความขัดแยงในครอบครัว ทดสอบ
สมรรถภาพ 
 เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย รักการออกกําลังกาย      
มีคุณธรรม อันพึงประสงค และยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓   
พ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓   
พ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓   
 
รวมท้ังหมด  9  ตัวช้ีวัด 

  



302 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ23๑๐2 รายวิชา พลศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการเลนกีฬาวอลเลยบอล  หลักการความรู          
และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย   มารยาทการเลนและการดูกีฬาที่ดี  การมีนํ้าใจนักกีฬา       
การดูแลรักษาอุปกรณ  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน  ทักษะพื้นฐานการเลนลูกสองมือลาง  การ
เลนลูก  สองมือบน และเสิรฟลูก อยางเปนระบบ 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การสรางเสริม การฝกปฏิบัติการเคลื่อนไหวรางกาย การเลนลูกสองมือ
ลาง การเลนลูกสองมือบน และการเสิรฟลูกไดอยางถูกตองเหมาะสมกับตนเอง  
 เพ่ือให เกิดแนวคิดหลักการเลนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดวยความภาคภู มิ ใจ               
ในการเลนกีฬาท่ีเลือก วิธีที่ เหมาะสมกับทีมไปใชในสถานการณของการเลน การพัฒนาสุขภาพ                 
ของตนเองที่เกิดจากการออกกําลังกาย และการเลนกีฬาเปนประจํา 
 
ตัวช้ีวัด 
พ3.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓   
พ3.2 ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/4, ม.๓/5 
 
รวมท้ังหมด  8  ตัวช้ีวัด 

  



303 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ23๑๐3 รายวิชา สุขศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห อธิบายปญหาดานสุขภาพในชุมชน แนวทางแกไขสุขภาพในชุมชน ปจจัยเสี่ยง   
และพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ การแกปญหาการใชความรนุแรง ผลกระทบจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกับ
อุบัติเหตุ หลักการชวยฟนคืนชีพขั้นฟนฐาน การวางแผนการออกกําลังกาย 
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะแนวทาง
แกปญหาสุขภาพในชุมชน อิทธิพลของสื่อที่มีผลตอพฤติกรรมดานความรุนแรง วิธีการหลีกเลี่ยง และ
ปองกันการใชความรุนแรง แนวทางปองกันและแกไขปญหาการดื่มแอลกอฮอล หลักการชวยฟนคืนชีพ
อยางถูกวิธี 
 เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการสงเสริมสมรรถภาพทางกาย รักการออกกําลังกาย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัวและชุมชนใหย่ังยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
พ๔.๑ ม.๓/3, ม.๓/4, ม.๓/5 
พ5.๑ ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, ม.๓/5 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 

  



304 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ23๑๐4 รายวิชา พลศึกษา                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับการเลนกีฬาวอลเลยบอล  โดยใชเทคนิคที่เหมาะสมกับ
ตนเองและทีม  ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  ทักษะการตบลูก การบล็อกลูก การหยอดลุก        
การเสิรฟลูก การเปนฝายรุกและการปองกัน  การเลนเปนทีมอยางมีระบบ  การเปนผูตัดสิน  การแขงขัน
ตามกฎกติกาและการตัดสินอยางถูกตอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม  วิเคราะหและแกปญหา ฝกปฏิบัติการเคลื่อนไหวรางกาย การตบลูก 
การบล็อกลูก การหยอดลุก การเสิรฟลูก การรุก-รับ กฎกติกาการแขงขันและการตัดสิน  
 เพ่ือนําแนวคิดหลักการจากการเลนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในสังคมและใชในการเลน
กีฬาที่เลือก และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม นําไปใชไดตามสถานการณของการเลน การพัฒนา
สุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ 
 
ตัวช้ีวัด 
พ3.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓   
พ3.2 ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/4, ม.๓/5 
 
รวมท้ังหมด  8  ตัวช้ีวัด 

  



305 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ20201  รายวิชา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะหและคนควาเก่ียวกับความสําคัญของการออกกําลังกาย  โดยไดดําเนินการจัดทํา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง การออกกําลังกายในวัยรุน การเจริญเติบโตของรางกายดานความสูง  
ระบบโครงสรางของกระดูก  ระบบกลามเนื้อ การปองกันโรคอวน โรคภาวะโภชนาการเกิน และมีกลามเนื้อ
นอย  ทําใหการตึงตัวของกลามเนื้อเพ่ือคงรูปรางในสภาพที่ถูกตองเสียไป เปนเหตุใหมีรูปรางทรวดทรงไม
สมสวน คือ มีรูปรางผอมบาง หรือ อวนจนเกินไป และไมสมประกอบ เชน ขาโกงหรือเขาชิดกัน ศีรษะเอียง 
หรือตัวเอียง เปนตน  มีผลตอสุขภาพทั่วไป หากขาดการออกกําลังกายจะมีผลตอสุขภาพ ทําใหมีสุขภาพ
ออนแอ  มีความตานทานโรคต่ํา เจ็บปวยไดงาย และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอนไดงาย  โรคท่ีมากับคนที่ไม
ออกกําลังกาย เชน  กลุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด โรคอวน  โรคเบาหวานและไขมันใน
เลือดสูง  โรคเครียด  โรคภูมิแพ  โรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ โรคมะเร็ง  
 โดยใชกระบวนการจัดทําโครงงาน  การวิจัย การสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะหการออก
กําลังกายของวัยรุน 
 เพ่ือตระหนักใหเห็นคุณคาและประโยชนของการออกกําลังกายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
มีทักษะในดํารงชีวิต มีความมุงม่ัน มีจิตใจราเริง มีความสามารถในการแกปญหา รูจักปรบัตัวเขากับสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจกระบวนการเพื่อศึกษาคนควาความรูในเรื่องการออกกําลังกายในวัยรุนได 
๒. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการออกกําลังกายใหถูกตองเหมาะสม 
๓. รูและเขาใจนําหลักการและความรูเผยแพรใหกับวัยรุนไทยออกกําลังกายใหเหมาะสม 
๔. รูและเขาใจปฏิบัติสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรคได 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



306 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ20202  รายวิชา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและคนควาเกี่ยวกับความสําคัญของโครงงาน เรื่อง สุขภาพดีชีวีมีสุข ปญหาจาก
การเจริญกาวหนาทางการศึกษาและทางเทคโนโลยีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานการเกิดโรคตางๆที่
เกิดข้ึนในรางกายโดยเฉพาะวัยรุน โดยไดดําเนินการวิธีการปองกันโรค พักผอนใหเพียงพอ กินอาหารให
ครบ 5 หมู  การออกกําลังกาย  การทดสอบสมรรถภาพ 
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล การจัดทําโครงงาน วิเคราะห การวิจัย การอภิปราย  
เสนอแนะวิธีการ  สรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว  และชุมชน   
 เพ่ือตระหนักใหเห็นคุณคาและประโยชนของการออกกําลังกายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
มีทักษะในดํารงชีวิต  มีความมุงมั่น มีจิตใจราเริง  มีความสามารถในการแกปญหา รูจักปรับตัวเขากับสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติการออกกําลังกายใหถูกตองเหมาะสม 
2. รูและเขาใจศึกษาหาความรูเก่ียวกับการดแูลสุขภาพท่ีดีได 
3. รูและเขาใจปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตไดเปนอยางดี 
4. รูและเขาใจแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือไมใหเกิดโรคแทรกซอนไดอยางเหมาะสม 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



307 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21201    รายวิชา ตะกรอ ๑   กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศึกษาประวัติความเปนมาของตะกรอบอกประโยชน         
ของการเลนตะกรอ  ทักษะการเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การสรางความคุนเคยกับตะกรอ              
ความปลอดภัยในการเลนและการดูแลรักษาอุปกรณการเลนใหอยูในสภาพพรอมใชเสมอ เกมการเลน
ตะกรอ  ทักษะพ้ืนฐานการใชอวัยวะของรางกายในการเดาะตะกรอ  เชน เขา ศอก เทา ฯลฯ และสามารถ
เสรมิสรางสมรรถภาพทางรางกายของตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ  
 โดยใชทักษะกระบวนการกลุม เพ่ือนชวยเพ่ือน ฝกปฏิบัติการเคลื่อนไหวรางกาย การเดาะ
ตะกรอ  ตามแบบฝกตางไดอยางถูกตอง 
 เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการเลนตะกรอนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
เสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายของตนเอง  และแนะนําผูอ่ืนจนสามารถนําไปปฏิบัติการเลนตะกรอได
อยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจประวัติความเปนมาของตะกรอได 
2.  รูและเขาใจประโยชนของการเลนตะกรอได 
3.  รูและเขาใจปฏิบัติการบริหารกาย การเคลื่อนไหวที่เหมาะกับการเลนตะกรอได 
4.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนตะกรอ ไปใชในชีวิตประจําวันได 
5.  สามารถบอกและแนะนําทักษะการเลนตะกรอกับผูอ่ืนไดอยางถูกตอง 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



308 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21202    รายวิชา ตะกรอ 2   กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับศึกษาการเลนตะกรอ  การเลนเปนทีม  จําแนก และปฏิบัติ
ตามกฎ  กติกาการเลนตะกรอ  รูวิธีการรุกและการรับ  ของตะกรอ  โดยใชทักษะของการเลน การเลนแบบ
ขามตาขาย  ตามระบบ  การเปนผูตัดสิน  การนับคะแนน  การบันทึก รูวิธีการเลนและการแขงขันแบบเปน
รายบุคคล  เปนคูและเปนทีม 
 โดยใชทักษะกระบวนการกลุม  เพื่อนชวยเพ่ือน ฝกปฏิบัติการแขงขันตามกฎ กติกาตะกรอ  
ตามแบบฝกตางไดอยางถูกตอง 
 เพ่ือใหมีเจตคติที่ดี มุงมั่นในการเลนและแขงขันกีฬาดวยความมีน้ําใจนักกีฬาเห็นความสําคัญของ
การเลนตะกรอนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจปฏิบัติการเลนตะกรอการเลนเปนทีมได 
2.  รูและเขาใจปฏิบัติการเลนตะกรอตามกฎ  กติกาสากลและแขงขันได 
3.  รูและเขาใจปฏิบัติการเปนผูตัดสิน  การนับคะแนน การแขงขันไดอยางถูกตอง 
4. รูและเขาใจปฏิบัติการมีสมรรถภาพที่ดี มีนํ้าใจ และเลนกีฬาตะกรอกับผูอ่ืนไดอยางสนุกสนาน 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



309 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21203    รายวิชา เทนนิส ๑   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับ ประวัติความเปนมาของการเลนกีฬาเทนนิส  มารยาทใน
การเลน  การเปนผูเลนและผูดูที่ดี  การดูแลรักษาอุปกรณ  การมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกาย
บริหาร  การออกกําลังกายดวยกิจกรรมเทนนิส   ในเรื่องการเคลื่อนไหวรางกายท่ีเปนพื้นฐานการเลน
เทนนสิ  การต้ังทาเตรียมพรอม  การเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆเพื่อตีลูก   
 โดยใชกระบวนการกลุม  ทักษะการปฏิบัติ  การจับไม  การตีลูกหนามือ  การตีลูกหลังมือ  การตี
ลูกกับผนัง (บอรด)  และการตีโตลูกกลางอากาศและลูกทายคอรด  ไดอยางถูกตอง   
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริมดานกิจกรรม  ความมีระเบียบวินัย  ทักษะในการเลนอยางปลอดภัย      
และสนุกสนาน  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต  และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาเทนนิสได 
๒. รูและเขาใจประโยชนของการเลนเทนนิสได 
๓. รูและเขาใจปฏิบัติการบริหารกาย การเคลื่อนไหวที่เหมาะกับการเลนกีฬาเทนนสิได 
๔. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะพื้นฐานการตีเทนนิสแบบตางๆได 
๕. สามารถบอกและแนะนําทักษะการเลนเทนนิสกับผูอ่ืนไดอยางถูกตอง 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
 

  



310 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21204    รายวิชา เทนนิส 2   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหารการออก
กําลังกายดวยกิจกรรมเทนนิส รูหลักและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง กฎ กติกาสากลการเลน การแขงขัน  
มีทักษะในเรื่อง  การเสริฟลูก  การตบลูก  การหยอด  การตดั การดร็อป  
 โดยใชกระบวนการกลุม  ทักษะการปฏิบัติ  การเลนเกม  และการแขงขัน ไดอยางถูกตอง   
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริม ทักษะในการเลนอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีระเบียบวินัยและ 
มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี  และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนลูกตาง ๆในการเลนเทนนิสได 
๒. บอกหลักการเลนอยางปลอดภัยและแนะนําผูอื่นได 
๓. รูและเขาใจปฏิบัติการเลนกีฬาเทนนสิตามกฎ  กติกา ไดอยางถูกตอง 
๔. รูและเขาใจปฏิบัติการเลนและแขงขันเทนนิสประเภทตางๆได 
๕. รูและเขาใจนําทักษะการเลนเทนนิสไปใชในการเลนรวมกับผูอื่นอยางสนุกสนานได 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



311 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21205    รายวิชา แบดมินตัน ๑  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน 
การมีสวนรวมและปฏิบัติจริง  ในกิจกรรมกายบริหาร  การออกกําลังกายดวยกิจกรรมแบดมินตัน  มีทักษะ  
ในเรื่องการจับไม  การเคลื่อนที่  การสงลูก  การตลีูกเสิรฟ  การตีโยน  การตีลูกหยอด  การตีลูกดาด การตี
ลูกตบ การตีลูกตัดหยอด  การตีลูกงัด  การเลนเกม  อยางปลอดภัย  สนุกสนาน  
  โดยใชกระบวนการกลุม  ทักษะการปฏิบัติ  การจับไม  การตีลูกหนามือ  การตีลูกหลังมือ การตี
ลูกกับผนัง(บอรด)  และการตีโตลูกกลางอากาศและลูกทายคอรด  ไดอยางถูกตอง   
 เพ่ือใหเห็นคุณคาเกิดการสรางเสริม ทักษะในการเลนอยางปลอดภัยและสนุกสนาน  มีระเบียบ
วินัย  และมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจบอกประวัติความเปนมาของการเลนแบดมินตันได  
๒. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนที่การเลนแบดมินตนัได 
๓. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนแบดมินตันแบบตาง ๆได 
๔. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะสามารถนําเกมการเลนแบดมินตันไปเลนกับผูอ่ืนไดอยางสนุกสนาน 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 

  



312 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21206    รายวิชา แบดมินตัน 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับการนําทักษะในการเลนกีฬาแบดมินตัน  มาใชในการแขงขัน
ประเภทรายบุคคล  ประเภทคู  และประเภทคูผสม  เรยีนรูกฎ  กติกาการเลน  การเปนผูตัดสิน  รูเทคนิค   
และวิธีการเลนประเภทตางๆ  การแกไขปญหาตามสถานการณ  รูขนาดสนามและสวนตางๆของสนาม       
การทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 
 โดยใชกระบวนการกลุม  ทักษะการปฏิบัติ  การแขงขันรายบุคคล ประเภทคูและประเภททีม  
การตัดสิน  คดิวิเคราะหแผนการเลน   ตามกฎ  กติกาสากล  ไดอยางถูกตอง   
 เพ่ือใหเห็นคุณคาเกิดการสรางเสริม ทักษะในการเลนอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีระเบียบ
วินัย  และมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี  และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนแบดมินตันได 
๒.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเสิรฟลูกแบบตาง ๆได 
๓.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนประเภทบุคคลและทีมได 
๔.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนแบดมินตันตามกฎกติกาไดถูกตอง 
๕   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเปนผูตัดสินไดถูกตอง 
๖.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะสามารถนําเกมการเลนแบดมินตันไปเลนกับผูอ่ืนไดอยางสนุกสนาน 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 

  



313 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21207    รายวิชา ฟุตบอล 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล  ประโยชนของการเลน  
มารยาทในการเปนผูเลนและผูดูท่ีดี  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน  การดูแลรักษาอุปกรณ  กิจกรรม
กายบริหาร  การออกกําลังกายดวยการเลนฟุตบอล  ในเร่ือง  การเคลื่อนที่  การสงลูก  การหยุดลูกบอล
แบบตาง ๆ  การยิงประตู  การเลี้ยงลูกหลบหลีก  การเลนเกม  นําไปสูการเลนกีฬาฟุตบอล อยางปลอดภัย  
สนุกสนาน  รูหลักการและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง   
 โดยใชกระบวนการฝกทักษะ การคิดวิเคราะห การแกไขปญหาเฉพาะหนา มีทักษะ มีสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ  มีระเบียบวินัย   
 เห็นคุณคาการสรางเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในการเลนฟุตบอลเพื่อนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของการเลนกีฬาฟุตบอล 
๒. รูและปฏิบัติการออกกําลังกาย การบริหารกายเก่ียวกับการเลนฟุตบอลได 
๓. รูและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนฟุตบอลได 
๔. รูและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนฟุตบอลได 
๕. รูและเขาใจสามารถนําทักษะการเลนฟุตบอลแบบตาง ๆไปใชออกกําลังกายในชีวิตประจําวันได 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



314 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21208    รายวิชา ฟุตบอล 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารกาย การเคลื่อนไหวในการเลนฟุบอล บอกความรู
ท่ัวไปในการเลนเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ทักษะการเลนฟุตบอล  ข้ันสูง  
เชน การเตะบอล   การเลี้ยงบอลโดยมีสิ่งกีดขวาง    การใชศีรษะในการเลนและการพักบอลดวยอวัยวะ
ของรางกายแบบตางๆ  การเปนผูรักษาประตู การเลนเปนทีม การปฏิบัติตามกติกาการเลนฟุตบอล  
 โดยใชกระบวนการกลุมฝกทักษะ  การคดิวิเคราะห  การแกไขปญหาเฉพาะหนา รูจักการทํางาน
เปนทีม มีทักษะในการเลนเปนทีม  มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  มีระเบียบวินัย 
 เพ่ือใหเห็นคุณคาและประโยชนของการเลนฟุตบอล มีน้ําใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมูคณะ  
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและปฏิบัติการออกกําลังกาย การบริหารกายเก่ียวกับการเลนฟุตบอลได 
๒. รูและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนฟุตบอลได 
๓. รูและปฏิบัติทักษะการรับลกูบอลของผูรกัษาประตูแบบตาง ๆได 
๔. รูและสามารถนําทักษะการเลนแบบตาง ๆไปใชในการเลนทีมได 
๕. รูและเขาใจ กฎ  กติกาการแขงขัน และนําไปปฏิบัติในการเลนทีมได 
๖. รูและเขาใจสามารถนําวิธีการเลนทีมไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 

  



315 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21209 รายวิชา ศิลปะปองกันตัว(มวยไทย) 1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารกาย การเคลื่อนไหวในการตอสูปองกันตัวของ
ศิลปะมวยไทย  ฝกทักษะการตอสูตามแบบศลิปะมวยไทย  รูประวัติความเปนมาของมวยไทยในอดีตจนถึง
ปจจุบันตลอดจนไหวครูและรายรํามวยไทย เขาใจกติกาพื้นฐานของการแขงขันมวยไทย  การใชอุปกรณ
การฝกไดอยางถูกตอง   
 โดยใชกระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ การออกกําลังกายกายบริหารทามวยไทยประกอบ
ดนตรีทักษะการตอสูตามแบบศลิปะมวยไทย  ไหวครแูละรายรํา 
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริม ความมีน้ําใจนักกีฬา เปนผูดูที่ดี และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬามวย
ไทยสามารถนําอาวุธมวยไทยไปใชในการปองกันตนเองในชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของมวยไทยได 
๒. รูและเขาใจกติกาพื้นฐานของการแขงขันมวยไทย   
๓. รูและปฏิบัติการออกกําลังกาย การบริหารกายเก่ียวกับการตอสูปองกันตัวของศิลปะมวยไทยได   
๔. รูและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวการไหวครูมวยไทยประกอบดนตรีได 
๕. รูและปฏิบัติทักษะนําศิลปะมวยไทยไปใชในการปองกันตนเองได 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21210 รายวิชา ศิลปะปองกันตัว(มวยไทย) 2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับ ศึกษาหลักการเบ้ืองตนของการศึกษาทักษะพื้นฐาน            
แมไมมวยไทย  ฝกพ้ืนฐานการใชหมัด เทา เขา ศอก ซึ่งเปนอาวุธของมวยไทย  ปฏิบัติการเขาทํา (การรุก) 
การปองกัน (การรับ) ไดอยางถูกตองตามเอกลักษณมวยไทย รูจักการแตงกายตามประเพณีการแขงขัน  
มวยไทย และสามารถอธิบายขั้นตอนการฝกและวิธีการแขงขันมวยไทยไดถูกตอง 
 โดยใชกระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ ลําดับการฝกซอมกอนการทําการแขงขันและการ
แขงขันมวยไทยไดถูกตอง  
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริม  ความมีนํ้าใจนักกีฬา  ตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษศิลปะ
มวยไทยและนําทักษะพื้นฐานไปออกกําลังกายในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจทาพ้ืนฐานการใชทักษะมวยไทยได 
๒. รูและปฏิบัติทักษะการรุก-รับ  โดยใชอาวุธมวยไทยได 
๓. สามารถอธิบายและแตงกายตามประเพณีการแขงขันมวยไทยได 
๔. รูและปฏิบัติทักษะลําดับการฝกซอมกอนการทําการแขงขันและการแขงขันมวยไทยไดถูกตอง  
๕. สามารถนําทักษะพื้นฐานไปออกกําลังกายในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21211    รายวิชา พัฒนาการวัยรุน             กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง              จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศท่ีเปนรูปธรรม  เชนการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  การทํางาน   
ของระบบตางๆ  การดูแลสุขอนามัยและความรูเร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  รวมทั้งวิธีการวางแผน
ครอบครัว ทัศนคติในเร่ืองทางเพศสัมพันธภาพกับความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบการ
แสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ  การตอรองและการสื่อสารตามความตองการ  ตามความเห็น   
และความรูสึกของ ตนเองและพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น  การดูแลสุขภาพทางเพศ สิทธิ        
ในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ  ภายใตของกฎหมาย  วาดวยเพศ  สังคม  และวัฒนธรรมตลอดจน
ภาพลักษณท่ีสงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม  โดยเนนกระบวนการแบบมีสวนรวมของผูเรียน  
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะวิธีการทักษะ      
ในการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ รวมท้ังมีทักษะชีวิตดานตางๆ ที่เสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ มีความสามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และ
ปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม 
 ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยาง      
มีสุขภาวะปลูกฝงทัศนคติและคานิยม ตลอดจนศักยภาพทางเพศใหปลอดภัยและรับผิดชอบ  สรางเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน   
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีทักษะที่ถูกตองเก่ียวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธที่ไมพึงประสงคและไมปลอดภัย 
๒. ปฏิบัติตนปองกันและควบคุมความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธท่ีไมพึงประสงค 
๓. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศได 
๔. สรางแรงจูงใจตอตนเองที่มีทางพฤติกรรมที่ปลอดภัยจาดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสได 
๕. มีความรูความเขาใจเร่ืองพัฒนาการทางเพศและสุขอนามัย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21212    รายวิชา เปตองเบื้องตน 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมการบริหารกาย  การออกกําลังกาย  ดวยกิจกรรม
กีฬา  เปตอง  ในเรื่องประวัติกีฬาเปตอง ประโยชนที่ไดรับจากการเลน มารยาทในการเปนผูเลนและผูดูที่ดี
การเตรียมความพรอมของสนามและการดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลน  การฝกพื้นฐานใน
การเลนเปตองเบื้องตน  ไดแก การจับลูก การโยนลูก  และทักษะการยืนโยนลูกเปตอง การเลนเกมท่ี
สนุกสนาน 
 โดยใชกระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต
ท่ีด ี
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริม  ความมีน้ําใจนักกีฬา  และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเปตอง 
เห็นคณุคาและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของประวัติกีฬาเปตอง  มารยาทของผูเลนและผูดูที่ดีไดถูกตอง 
๒.   รูเขาใจคณุประโยชนและคุณคาของการเลน  สามารถนําไปใชในการออกกําลังกายไดอยางถูกตอง 
๓.   เขาใจและปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาอุปกรณความปลอดภัยในการเลนไดอยางถูกวิธี  
๔.   รูเขาใจปฏิบัติกิจกรรมการบริหารกาย  เพื่อการเลนเปตองไดอยางถูกวิธี 
๕.   รูเขาใจและฝกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานที่นําไปสูการเลนกีฬาเปตองไดอยางถูกตอง 
๖.   แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา  และชื่นชมในสุนทรภีาพของการเลนเปตอง 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 

  



319 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21213    รายวิชา เปตองเบื้องตน 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมการบริหารกาย  การออกกําลังกายดวยกิจกรรม
กีฬาเปตองในเรื่อง กฎระเบียบ กติกา วิธีการเลน  การตัดสิน การนับคะแนน  การเขาเกาะ การโยนลูกโดง  
การตีกระทบ  การเลนและแขงขันแบบรายบุคคลไดอยางถูกวิธี 
 โดยใชกระบวนการกลุม ทักษะการคิดวิเคราะห การแกไขปญหาเฉพาะหนา  เพ่ือนชวยเพ่ือนการ
ปฏิบัติ  การสรางเสริมสมรรถภาพ  และสุขภาพจิตที่ดี 
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริมดานกิจกรรม ความมีระเบียบวินัย ทักษะในการเลน เคารพสิทธิ กฎ
กติกา  น้ําใจนักกีฬา และเห็นคณุคา นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจ  กฎ  กติกาสากลไดอยางถูกตอง 
๒.   รูและเขาใจ  ปฏิบัติทักษะวิธีการเลน  การแขงขันตามกติกา  ไดอยางถูกตอง 
๓.   รูและเขาใจ  ปฏิบัติทักษะการเขาเกาะ  การโยนลูกโดง  การตีกระทบและการเลนไดอยางถูกวิธี 
๔.   รูและเขาใจ  ปฏิบัติทักษะการเลนเปตองเพ่ือใชในการแขงขันในระดับตางไดอยางถูกวิธี 
๕.   รูและเขาใจ  สามารถแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาและเห็นคุณคานําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21214    รายวิชา ฟุตซอล  1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอล  ประโยชน    
และมารยาทในการเปนผูเลนที่ดู  ความปลอดภัยในการเลน  การเคลื่อนไหวรางกาย ทักษะการสราง
ความคุนเคยการเลนกับลูกบอล เชน การเหยียบ การหยุด การเลี้ยง การเตะ การเดาะ  เพ่ือใหผูเรียนมี
ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล ตลอดจนการเคลื่อนไหวรางกาย  
 โดยใช ทักษะการปฏิบัติกระบวนการกลุม  การสรางเสริมสมรรถภาพ  และสุขภาพจิตที่ดี 
 เพ่ือใหผูเรียนตระหนักและรูคุณคาของการออกกําลังกาย มีแนวทางในการพัฒนา สงเสริม
สมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รวมทั้งคุณธรรมอันพึงประสงค 
จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตจริงไดถูกตองเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของประวัติกีฬาฟุตซอล  มารยาทของผูเลนและผูดูที่ดีไดถูกตอง 
๒.   รูเขาใจคณุประโยชนและคุณคาของการเลน  สามารถนําไปใชในการออกกําลังกายไดอยางถูกตอง 
๓.   เขาใจและปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาอุปกรณความปลอดภัยในการเลนไดอยางถูกวิธี  
๔.   รูเขาใจปฏิบัติกิจกรรมการบริหารกาย  เพื่อการเลนฟุตซอลไดอยางถูกวิธี 
๕.   รูเขาใจและฝกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานที่นําไปสูการเลนกีฬาฟุตซอลไดอยางถูกตอง 
๖.   แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรีภาพของการเลนฟุตซอลและนําแนวคิดที่ไดไปพัฒนา
 คุณภาพชีวิตตนในสังคม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 

  



321 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ21215    รายวิชา ฟุตซอล  2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะเก่ียวกับฟุตซอลการเลนทีมท่ีเปนระบบ ท้ังเกมรุกและรับแบบตาง ๆ      
และมีการเลนแบบ POWER PLAY โดยเพ่ิมแนวอีกตําแหนงเปนการเลนทีมเพ่ือแกไขสถานการณทีม โดย
นําผูรักษาประตูมาเลนในฝายตรงขาม รวมถึงกติกามารยาทของกีฬาฟุตซอล  ฝกปฏิบัติพื้นฐานการเปนผู
ตัดสินกีฬาฟุตซอล  สงเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
 โดยใช ทักษะการปฏิบัติกระบวนการกลุม  การสรางเสริมสมรรถภาพ  และสุขภาพจิตที่ดี          
เพื่อประสิทธิภาพพัฒนาทกัษะกีฬาฟุตซอลที่สูงขึ้น 
 เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาในการเลนฟุตซอล  กติกามารยาท การมีน้ําใจเปนนักกีฬา           
ความมีระเบียบวินัย,ความรับผิดชอบ,ความซื่อสัตย,มีจิตสาธารณะรวมถึงคุณธรรมอันพึงประสงค จริยธรรม     
และคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง,และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับ
ชีวิตความเปนจรงิ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะตางๆของกีฬาฟุตซอลตาม กฎ กติกาการเลน ไดถูกตอง 
๒.   ปฏิบัติทักษะการเลนเปนทมีและวางแผนอยางเปนระบบทั้งรกุและรับในแบบตางๆได 
๓.   รูและปฏิบัติทักษะการเลนกีฬาฟุตซอลเพ่ือแกไฃสถานการณ ( POWER PLAY)ไดอยางถูกวิธี 
๔.   รูและปฏิบัติการเปนผูตัดสินกีฬาฟุตซอลตามกติกามารยาทของกีฬาฟุตซอล 
๕.   ตระหนักและมีคุณธรรมอันพึงประสงคในการเลนฟุตซอลอยางสม่ําเสมอ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



322 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22201    รายวิชา เปตอง  1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะหและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติของการเลนเปตอง  ลักษณะการเลน  มารยาทของผู
เลน  ผูดู การดูแลรักษาอุปกรณ ประโยชนและคุณคาของการเลน  การบริหารกายท่ีนําไปสูทักษะพื้นฐาน
การเลน  เปตอง  การจับ  การนั่ง  การยืนโยนลูกเปตองแบบตางๆ 
 โดยใชทักษะกระบวนการสืบคนขอมูล การจัดทํารายงาน การปฏิบัติประเภทบุคคลและประเภท
ทีม  ตามความถนัด  ความสนใจ  อยางเต็มความสามารถ  พรอมท้ังมีการประเมินผลการเลนเปตองดวย
ตนเอง และผูอื่นตามกฎ  กติกา  การแขงขันอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัย  และสนุกสนาน 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการวิธีการบริหารกายที่ถูกตอง  สามารถนําประโยชนและ
คุณคาของการเลนกีฬาเปตอง ไปใชในการออกกําลังกาย  มีทักษะสมรรถภาพทางกายและทางจิต ในการ
โยน  ลูกเปตอง นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจเกี่ ยวกับประวัติของการเลนเปตอง ลักษณะการเลน มารยาทของผู เลน ผูดูที่ดี และ 
 การดูแล รักษาอุปกรณไดอยางถูกตอง 
๒.  รู  เขาใจ  ประโยชนและคุณคาของการเลนกีฬาเปตอง  สามารถนําไปใชในการออกกําลังกายไดอยาง
 ถูกตอง 
๓.  เขาใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมการบริหารกายเพ่ือการเลนเปตองไดอยางถูกวิธี 
๔.  เขาใจและฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานนําไปสูการเลนกีฬาเปตองไดอยางถูกวิธี 
๕.  รู  เขาใจและฝกปฏิบัติทักษะการจับ  การนั่ง  การยืนโยนลูกเปตองแบบตางๆไดอยางถูกตองและ 
 มีประสิทธิภาพ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



323 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22202    รายวิชา เปตอง  2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะหและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการยิงหรือตีลูกเปตองแบบตางๆ  การเลนและแขงขัน  
ปฏิบัติการตัดสิน  การเคารพสิทธิตามกฎ  กติกาสากล  มีระเบียบวินัย  น้ําใจนักกีฬา   
 โดยใชทักษะปฏิบัติการเลนและแขงขันประเภทบุคคลและประเภททีม  ตามความถนัด ความ
สนใจ  พรอมทั้งมีการประเมินผลแบบฝกการเลนการแขงขันตามกฎกติกาอยางถูกวิธี 
 เพ่ือใหเกิด  ความรู  ความเขาใจ  เคารพสิทธิ  กฎกติกา ความมีน้ําใจนักกีฬา  เจตคติท่ีดีในการ
แขงขัน การตัดสินไดอยางถูกตองและซื่อตรงไดอยางมีคุณธรรม และเห็นคุณคานําไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจําวันไดดวยความมุงมั่น 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รู  เขาใจและฝกปฏิบัติทักษะการยิงหรือตีลูกเปตองแบบตางๆไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
๒.   รู  เขาใจและฝกปฏิบัติการเลนและแขงขันเคารพสิทธิตามกฎ  กติกาสากล  แสดงความมีน้ําใจ  
 นักกีฬา  เพ่ือความปลอดภัยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
๓    รูและเขาใจปฏิบัติการเปนผูตัดสิน  มีคุณธรรม  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการแขงขันตามหลัก
 กติกาสากลไดอยางถูกตองและซื่อตรง 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 

  



324 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22203    รายวิชา บาสเกตบอล 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะหและปฏิบัติเก่ียวกับ  ประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล  การดูแลรักษา
อุปกรณ  มารยาทที่ดีในการเลนและดูกีฬาบาสเกตบอล  ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน ไดแก  การจับลูก
การกระโดด การรับ – สงลูก  การเลี้ยงลูก  เกมกีฬาบาสเกตบอลและนําทักษะเบื้องตนเก่ียวกับ
บาสเกตบอล   ไปใชในการออกกําลังกาย และเลนกีฬาบาสเกตบอลไดอยางเหมาะสม 
 โดยใชทักษะกระบวนการสืบคนขอมูล  การจัดทํารายงาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการเลน
บาสเกตบอลตามกฎกติกาอยางถูกวิธี 
 เพ่ือใหเกิดและเห็นคุณคาการออกกําลังกายดวยกีฬาบาสเกตบอลนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอลได 
2.  รูและเขาใจวิธีดูแลรกัษาอุปกรณบาสเกตบอลได 
3.  รูและเขาใจปฏิบัติทาเคลื่อนไหวการบริหารกายในการเลนบาสเกตบอลได 
4.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการเลนบาสเกตบอลได 
5.  รูและเขาใจนําทักษะการเลนบาสเกตบอลไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



325 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22204    รายวิชา บาสเกตบอล 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอลอยางเหมาะสมปฏิบัติ
ตนตามสิทธิ  กฎ กติกา  การเลนกีฬาบาสเกตบอล  เปนทีม  วิเคราะหและวางแผนการรุกและการปองกัน
อยางสรางสรรค  สามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับมารยาทในการเปนผูเลนและผูดูที่ดี  มีวินัยปฏิบัติตามกฎ  
กติกามีน้ําใจนักกีฬา  ในการเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลอยางเหมาะสม 
       โดยใชทักษะกระบวนการกลุม  วิเคราะหการแกปญหาคิดเปน  ทําเปน การปฏิบัติทักษะการเลน
และการแขงขันบาสเกตบอลเปนทีม  ตามกฎกติกาอยางถูกวิธี 
 เพ่ือใหเกิดประโยชนและคุณคาของการเลนกีฬาบาสเกตบอลในการสรางเสริมบุคลิกภาพที่ดี      
มีวินัย   มีน้ําใจนกักีฬา  สรางคุณธรรมและจรยิธรรมในการนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนประจํา 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการออกกําลังกายในการเลนบาสเกตบอลได 
2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนและการแขงขันบาสเกตบอล  เปนทีมได 
3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนและการแขงขันบาสเกตบอล  ตามกฎ กติกา ไดอยางถูกตอง 
4. รูและเขาใจนําทักษะการเลนบาสเกตบอลไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถเลนรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
 ปลอดภัยและสนุกสนานได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 

 

  



326 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22205    รายวิชา แฮนดบอล 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเก่ียวกับความเปนมาของกีฬาแฮนดบอล การดูแลรักษาอุปกรณ  
มารยาทท่ีดีในการเลนและดูกีฬาแฮนดบอล  การฝกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน การรับ-สงลูก  การเลี้ยง
ลูก  การยิงประตูแบบตาง ๆ  
 โดยใชกระบวนการกลุม  การสืบคน  การรายงาน   การอภิปราย   ทักษะการปฏิบัติการเลนกีฬา
แฮนดบอล  การสรางเสรมิสมรรถภาพ  และสุขภาพจิตที่ดี 
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริมและสามารถนําทักษะตาง ๆ  ไปใชในการออกกําลังกาย และเลนกีฬา
สามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับมารยาทในการเปนผูเลนและผูดูที่ดี  มีน้ําใจนักกีฬา  เห็นประโยชนและคุณคา
ของการเลนกีฬาแฮนดบอลในการสรางเสรมิบุคลิกภาพท่ีดี  นําไปใชในการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจประวัติความเปนมาของแฮนดบอลได 
2.  รูและเขาใจวิธีดูแลรกัษาอุปกรณแฮนดบอลได 
3.  รูและเขาใจวิธีการเปนผูเลนและผูดูที่ดีไดอยางถูกตอง 
4.  รูและเขาใจปฏิบัติทาเคลื่อนไหวการเลนแฮนดบอลได 
5.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการเลนแฮนดบอลไดอยางถูกตอง 
6.  รูและเขาใจปฏิบัตินําทักษะการเลนแฮนดบอลไปปรับใชในชีวิตประจําวันอยางเปนระบบได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



327 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22206    รายวิชา แฮนดบอล 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมกีฬาแฮนดบอลอยางเหมาะสม      
ปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ กติกาการเลนกีฬาแฮนดบอล  วิเคราะหและวางแผนการเลนและแขงขันแฮนดบอล 
ในการรุกและการปองกันอยางสรางสรรค  และปลอดภัย 
 โดยใชกระบวนการกลุม  วิเคราะหและวางแผนการเลนและแขงขันแฮนดบอล ทักษะการปฏิบัติ
เปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ  และสุขภาพจิตท่ีดี 
 เพ่ือใหเกิดการสรางเสริมและสามารถนําทักษะตาง ๆ  ไปใชในการออกกําลังกาย และเลนกีฬา
แฮนดบอลไดอยางเหมาะสมนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมคีวามสุข 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะแสดงทาการออกกําลังกายในการเลนกีฬาแฮนดบอลได 
2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนกีฬาแฮนดบอลตามกฎ กติกาไดอยางถูกตอง 
3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะวิเคราะหและวางแผนการเลนกีฬาแฮนดบอลเปนทีมได 
4. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนกีฬาแฮนดบอลไปใชในการออกกําลังกาย ในชีวิตประจําวันไดอยาง 
 มีความสขุ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22207    รายวิชา วอลเลยบอล 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานการเลนกีฬาวอลเลยบอล ประวัติความเปนมาของ
กีฬาวอลเลยบอล มารยาทการเปนผูเลนและผูดูที่ดี  ความปลอดภัยในการเลน  ทักษะการเคลื่อนไหว  
การเลนลูกมือลาง การเลนลูกมือบน การเสิรฟ  และการทดสอบสมรรถภาพ 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การสืบคน  การอภิปราย  การทํารายงาน  มีทักษะในการปฏิบัติ  
การเคลื่อนไหว การเลนลูกสองมือลาง การเลนลูกสองมือบน การเสิรฟลูก  พื้นฐานการเลนทีม การทดสอบ
สมรรถภาพ 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติท่ีดีถูกตอง และเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามความถนัด
และความสนใจ มีนํ้าใจนักกีฬา  นําทักษะวอลเลยบอลไปใชในการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ     
และสมรรถภาพในการดํารงชีวิตอยางเปนระบบ 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลได 
2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวในการเลนวอลเลยบอลได 
3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะพื้นฐานการเลนกีฬาวอลเลยบอลไดอยางถูกวิธี 
4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการทดสอบสมรรถภาพได 
5. รูและเขาใจปฏิบัตินําทักษะการเลนกีฬาวอลเลยบอลไปใชในการออกกําลังกาย ในชีวิตประจําวันได
 อยางมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22208    รายวิชา วอลเลยบอล 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายการเลนกีฬา
วอลเลยบอล  ทักษะการตบวอลเลยบอล การบล็อกลูก  การหยอดลูก การเลนทีม กฎระเบียบ  กติกา       
การแขงขันวอลเลยบอลอยางเหมาะสมและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 โดยใชกระบวนการกลุม  การคดิ  วิเคราะหการวางแผนการเลนกีฬาวอลเลยบอล การเคลื่อนไหว 
การตบลูกบอล การสกัดก้ัน การหยอดลูก การเสิรฟ การเลนทีม การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
 เพ่ือใหเกิดประโยชนและเห็นคุณคา กิจกรรมการออกกําลังกายของการเลนกีฬาวอลเลยบอล   
และนําทักษะกีฬาวอลเลยบอลไปใชและสงเสรมิกิจกรรมการออกกําลังกายไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวรางกายในการเลนกีฬาวอลเลยบอลได 
2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะในการตบลูกบอลแบบตาง ๆได 
3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะในการหยอดลูกวอลเลยบอลแบบตาง ๆได 
4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลยบอลแบบตาง ๆได 
5. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะในการเสิรฟลูกบอลแบบตาง ๆได 
6. รูและเขาใจและสามารถอธิบายกฎกติกาการแขงขันวอลเลยบอลไดถูกตอง 
7. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลเปนทีมได 
8. รูและเขาใจปฏิบัติวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22209    รายวิชา แบดมินตัน 3  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห  และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเพิ่มพูนความสามารถของตน  ตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาทักษะการเลนกีฬา  การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใชทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน  การออกกําลังกายและเลือกเขา
รวมกีฬาแบดมินตันอยางเตม็ความสามารถ  พรอมทั้งมีการประเมนิการเลนของตนและผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  และขอตกลงของการเลนกีฬาแบดมินตัน  การวางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬา
แบดมินตัน      การทํางานเปนทีม  การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนกีฬา 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การคิด  วิเคราะหการวางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬา
แบดมินตัน  การจัดการแขงขันในระดับตางๆ การปองกัน แกไขและเสริมสรางสมรรถภาพ 
 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เห็นคุณคาและนํากิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใชออกกําลังกาย    
ในชีวิตประจําวัน  พัฒนา สุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  รักการออกกําลังกาย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา 
มีนํ้าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาแบดมินตัน  และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของสถานศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนแบดมินตันได 
2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเสิรฟลูกในลักษณะแบบตาง ๆได 
3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนและแขงขันประเภทบุคคลและทีมได 
4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนแบดมินตันตามกฎ  กติกาสากลได 
5. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะนําเกมการเลนแบดมินตันไปเลนกับผูอ่ืนไดอยางสนุกสนาน 
6. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการสงเสรมิและการทดสอบสมรรถภาพทางกายได 
7. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติกิจกรรมการอบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 
8. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติกิจกรรมพ้ืนฐานในการเลนกีฬา แบดมินตันได 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ22210    รายวิชา แบดมินตัน 4  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  และวิเคราะห  เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลนกีฬาแบดมินตัน ที่นําไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนแบดมินตันขั้นสูง   การออกกําลังกาย  และเลนกีฬาแบดมินตันอยางเต็มความสามารถมีการ
ประเมินการเลนของตนและผูอื่น ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และขอตกลงของการเลนกีฬาแบดมินตันการวาง
แผนการรุกและการปองกันที่มีประสิทธิภาพในการเลนกีฬาแบดมินตัน  การทํางานเปนทีม การยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนกีฬาแบดมินตัน 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การคิด  วิเคราะหการวางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬา
แบดมินตัน  การจัดการแขงขันในระดับตางๆ การปองกัน แกไขและเสริมสรางสมรรถภาพ 
 เพ่ือให เห็นคุณคาและนํากิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใชในการแขงขัน  พัฒนา สุขภาพ  
สมรรถภาพทางกาย  รักการออกกําลังกาย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการตีลูกโดง (ลูกโยน) ไปใชในการเลนกีฬาแบดมินตันได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการตีลูกดาด ไปใชในการเลนกีฬาแบดมินตันได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการตีลูกหยอด ไปใชในการเลนกีฬาแบดมินตันได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการตีลูกตบ ไปใชในการเลนกีฬาแบดมินตันได 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการสงลูกหรือการเสิรฟไปใชในการเลนกีฬาแบดมินตันได 

๖. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการแขงขันแตละประเภทตามกฎ  กติกาการเลนแบดมินตันได 

๗. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเปนผูตัดสินตามหลักการเลนแบดมินตันไดถูกตอง 

 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 

  



332 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23201    รายวิชา กรีฑาลาน 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  มีทักษะบริหาร
รางกาย  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  รูประวัติความเปนมาของกรีฑา     
ในตางประเทศ  และในประเทศไทย   อธิบายประเภทของกรีฑา   ประโยชนของกรีฑาและการเปนผูเลน    
และผูชมที่ดี  รูจักการปฏิบัติข้ันพื้นฐานของกระโดดไกล  เขยงกาวกระโดด  กระโดดสูง  และกระโดดค้ําถอ
ได  บอกคุณสมบัติของนักกรีฑาลานที่ดี  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน  และประโยชนที่สามารถ
นําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การฝกทักษะทางพลศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานของกระโดดไกล  เขยงกาว
กระโดด  กระโดดสูง  และกระโดดค้ําถอ 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ถูกตองเหมาะสมและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกายพ้ืนฐาน
ของกระโดดไกล  เขยงกาวกระโดด  กระโดดสูง  และกระโดดค้ําถอ  พัฒนา สุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย     
รักการออกกําลังกายอยางเปนประจํา 
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการออกกําลังกายในการเลนกรีฑาลานได 

2.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะแสดงทาการเคลื่อนไหวการเลนกรีฑาลานได 

3.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะประเภทกระโดดไกล  เขยงกาวกระโดด  กระโดดสูง และกระโดดค้ําถอของ

 กรีฑาลานได 

4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะกรีฑาลานไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู  



333 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23202    รายวิชา กรีฑาลาน 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานของการเลนกรีฑาลาน  
สามารถบูรณาการกับวิทยาศาสตรดานชีวกลศาสตรการเคลื่อนไหว  ปฏิบัติตามขั้นตอนพรอมอธิบายการ
เลนกรีฑาลาน  นําความรูจากการปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวัน  และปองกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุ
จากการเลนกรีฑาลาน 
 โดยใชกระบวนการกลุมสืบคนขอมูล  ทักษะการปฏิบัติ  การอภิปราย  เสนอแนะวิธีการ  สราง
เสรมิบูรณาการกับวิทยาศาสตรดานชีวกลศาสตรการเคลื่อนไหว   
 เพ่ือใหเห็นคุณคาในการเลนกรีฑาเพ่ือสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  
และชุมชน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการออกกําลังกายในการเลนกรฑีาลานไปบูรณาการกับกีฬาอื่นได 

๒.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวการเลนกรีฑาลานไดอยางปลอดภัย 

๓.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวิธีปองกันการบาดเจ็บจากการเลน กรฑีาลานได 

๔.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนกรีฑาลานเพื่อสุขภาพไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23203    รายวิชา กิจกรรมเขาจังหวะ 1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกิจกรรมพลศึกษา  เลือกเขารวมเลนกีฬาตาม
ความถนัดและความสนใจ  ฝกทักษะการบริหารรางกายการเคลื่อนไหว  พื้นฐานประกอบดนตรี  ทาเร่ิมตน  
การเดิน  การกระโดด  การปรบมือ   และการเตนกิจกรรมเขาจังหวะ  โดยเนนพัฒนาการตามศักยภาพ      
ของแตละบุคคล  เพ่ือใหมีความเขาใจแนวทาง  และมีการเสรมิสรางสมรรถภาพตนเอง  
  โดยใชกระบวนการกลุม  การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมุติ  ฝกปฏิบัติ เ ก่ียวกับ 
การเคลื่อนไหวรางกายประกอบดนตร ี การคิด  การประดิษฐทาทางการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดีมีอารมณสุนทรี  ยอมรับและเห็นคุณคาของกิจกรรมการเตนประกอบดนตรี
นําไปประยุกต  ใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม เปนประจําสม่ําเสมอ   
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานกิจกรรมเขาจังหวะได 

2. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได 

3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเตนประกอบดนตรีเปนกลุมได 

4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะออกแบบทาเตนประกอบเพลงไดอยางสรางสรรค 

5. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะนําทาการเตนประกอบดนตรีไปใชในการออกกําลังกายได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



335 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23204    รายวิชา กิจกรรมเขาจังหวะ 2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกิจกรรมพลศึกษา  เลือกเขารวมเลนกีฬา       
ตามความถนัดและความสนใจ ฝกทักษะการบริหารรางกายการเคลื่อนไหว พ้ืนฐานประกอบดนตรี 
ประดิษฐทา  การเดินและการเตนกิจกรรมเขาจังหวะมีทักษะสูงขึ้น  โดยเนนพัฒนาการตามศักยภาพของ
แตละบุคคล  เพ่ือใหมีความเขาใจแนวทาง  และมีการเสริมสรางสมรรถภาพตนเอง  มีคุณธรรมเห็นคุณคา
ของกิจกรรมพลศึกษานําไปประยุกต  ใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมุติ  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรางกายประกอบดนตร ี การคิด  การประดิษฐทาทางการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดีมีอารมณสุนทรี  ยอมรับและเห็นคุณคาของกิจกรรมการเตนประกอบดนตรี
นําไปประยุกต  ใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม เปนประจําสม่ําเสมอ 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานกิจกรรมเขาจังหวะได 

2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงไดอยางคลองแคลว 

3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเตนประกอบดนตรีเปนกลุมไดอยางชํานาญ 

4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเตนประกอบดนตรีไปใชในการออกกําลังกายไดอยางดี 

5. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเตนประกอบดนตรีไปเผยแพรตอชุมชนไดเปนอยางดี 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23205    รายวิชา เทเบิลเทนนิส 1  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส  การดูแลรักษา
อุปกรณ  มารยาทที่ดีในการเลนและดูกีฬาเทเบิลเทนนิส  ศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการฝกทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องตน การตีลูกหนามือ  และหลังมือ   การเสิรฟลูก   การรับ-สงลูกหนามือและหลังมือ          
การตบลูก  และสามารถนําทักษะที่ได  ไปใชในการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสไดอยาง
เหมาะสม 
 โดยใชกระบวนการกลุม  การสืบคน   ทักษะปฏิบัติการสอนแบบกิจกรรมพลศึกษาตามลําดับ
ขั้นตอนบันได ๕ ขั้น  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายจากการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส      
การทดสอบสมรรถภาพ 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดี  ยอมรับและเห็นคุณคาของกิจกรรมการเลนเทเบิลเทนนิสนําไปประยุกต    
ในการออกกําลังกายใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม เปนประจําสม่ําเสมอ   
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจกระบวนการสืบคนประวัติความเปนมาของเทเบิลเทนนิสได 

2.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทเบิลเทนนิสได 

3.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะเคลื่อนไหวการเลนเทเบิลเทนนิสได 

4.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะเบื้องตนของการเลนเทเบิลเทนนิสได 

5.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะมีมารยาทในการเลนเทเบิลเทนนิสได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23206    รายวิชา เทเบิลเทนนิส 2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสอยางเหมาะสมปฏิบัติตนตามสิทธิ  
กฎ กติกาการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส  วิเคราะหและวางแผนการเลนและแขงขันเทเบิลเทนนิส ในการรุก
และการปองกันอยางสรางสรรค  และปลอดภัย 
 โดยใชกระบวนการกลุม  ทักษะปฏิบัติการสอนแบบกิจกรรมพลศึกษาตามลําดับข้ันตอนบันได    
๕ ข้ัน  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวิเคราะหและวางแผนการเลนและแขงขันจากการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส  
การทดสอบสมรรถภาพ 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดี  ยอมรับและเห็นคุณคาของกิจกรรมการเลนเทเบิลเทนนิสนําไปประยุกต    
ในการออกกําลังกายใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม เปนประจําสม่ําเสมอ   
 
ผลการเรียนรู 
1.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการออกกําลังกายในการเลนเทเบิลเทนนิสได 

2.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวการเลนเทเบิลเทนนิสไดอยางปลอดภัย 

3.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวางแผนการรกุ-รับ ในการเลนและแขงขันจากกีฬาเทเบิลเทนนิสได 

4.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวิธีปองกันอุบัติเหตุจากการเลน เทเบิลเทนนิสได 

5.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการนําการเลนเทเบิลเทนนิสไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



338 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23207    รายวิชา วอลเลยบอลชายหาด 1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติ เ ก่ียวกับประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลชายหาด  
ในตางประเทศและในประเทศไทย  ประโยชนของการเลน   การเคลื่อนไหวพื้นฐานของการเลนกีฬา
วอลเลยบอลชายหาด  สามารถบอกวิวัฒนาการของวอลเลยบอลชายหาด  ปฏิบัติทักษะการเลนลูกสองมือ
ลาง การเลนสองมือบน การเสิรฟลูก รูปแบบในการเลนวอลเลยบอลชายหาด  รวมทั้งประโยชนของการ
เลนวอลเลยบอลชายหาด 
 โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการเลนวอลเลยบอลชายหาด 
การเลนลูกสองมือลาง การเลนลูกสองมือบน การเสิรฟลูก รปูแบบในการเลนวอลเลยบอลชายหาด 
 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามความถนัด     
ความสนใจนําทักษะกีฬาวอลเลยบอลชายหาดไปใชในการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

๒. บอกประโยชนการเลนวอลเลยบอลชายหาดได 

๓. ปฏิบัติทาเคลื่อนไหวการเลนวอลเลยบอลชายหาดได 

๔. ปฏิบัติทาการเลนวอลเลยบอลชายหาดโดยมีทักษะตาง ๆ ในการเลนได 

๕. ปฏิบัติการเสิรฟวอลเลยบอลชายหาดแบบตาง ๆ ได 

๖. สามารถนําทักษะวอลเลยบอลชายหาดไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



339 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23208    รายวิชา วอลเลยบอลชายหาด 2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับการเลนวอลเลยบอลชายหาด  การออกกําลังกาย สามารถ    
นําทักษะตาง ๆ ไปใชในการเลนทีมและสรางแบบฝกของการรุก- การรับ  การแกไขปญหาในการเลนทีม  
ทราบคุณประโยชนและรูคุณคาของการเลนวอลเลยบอลชายหาด  ศึกษาการปองกันการบาดเจ็บซึ่งอาจ
เกิดจากการเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาดและสามารถแนะนําผูอ่ืนได 
 โดยใชกระบวนการกลุมฝกทักษะการวางแผนการเลนและแขงขันอยางเปนระบบตามกฎกติกา    
ของการแขงขัน 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติในการเลนอยางสม่ําเสมอและนาํแนวคิดหลักการจากการเลนไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนดวยความภาคภูมิใจ 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะปฏิบัติตนในการออกกําลังกายในการเลนวอลเลยบอลชายหาดได 

2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะวางแผนการรกุ-รับการเลนวอลเลยบอลชายหาด 

3.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะตามกฎ กตกิา การเลนวอลเลยบอลชายหาดได 

4. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนวอลเลยบอลชายหาดเปนทีมได 

5. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนวอลเลยบอลชายหาดไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



340 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23209 รายวิชา แบดมินตันเพื่อการแขงขัน 1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห  และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเพิ่มพูนความสามารถของตน  ตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาทักษะการเลนกีฬา  การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใชทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน  และเลือกเขารวมกีฬา
แบดมินตันอยางเต็มความสามารถ  พรอมทั้งมีการประเมินการเลนของตนและผูอื่น ปฏิบัติตามกฎ  กติกา 
และขอตกลงของการเลนกีฬาแบดมินตัน  การวางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาแบดมินตัน  
การทํางานเปนทีมการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนกีฬา 
 โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการเลนแบดมินตัน  การคิด
วิเคราะหประเมินสถานการณในการเลน การวางแผนการเลน  การทํางานเปนทีมอยางมีระบบ 
 เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและเลนกีฬาแบดมินตัน  การมีน้ําใจนักกีฬา 
เห็นประโยชนและคุณคาของการเลนในการสรางเสรมิบุคลิกภาพที่ดีจนเปนวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการออกกําลังกายในการเลนแบดมินตันได 

๒.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวการเลนแบดมินตันไดอยางปลอดภัย 

๓.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการวางแผนการรุก – รับ  ในการเลนแบดมินตันได 

๔.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะวิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการเลนแบดมินตันได 

๕.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเลนแบดมินตันไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



341 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23210 รายวิชา แบดมินตันเพื่อการแขงขัน 2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  และวิเคราะห  เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลนกีฬาแบดมินตัน ที่นําไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนแบดมินตันข้ันสูง  ปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ  กติกาการเลนแบดมินตัน  วิเคราะหและวางแผน  
การเลนและแขงขันแบดมินตัน  ในการรุกและการปองกัน  อยางสรางสรรคและปลอดภัยการทํางานเปน
ทีมการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนกีฬาแบดมินตัน 
 โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการเลนแบดมินตัน การคิด
วิเคราะหประเมินสถานการณในการเลน การวางแผนการเลน  การทํางานเปนทีมอยางมีระบบ 
 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เห็นคุณคาและนํากิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใชในการแขงขัน
พัฒนา สุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  รกัการออกกําลังกาย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณ  ในการแขงขัน  ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาแบดมินตัน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการออกกําลังกายในการเลนแบดมินตันได 

๒.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการเคลื่อนไหวการเลนแบดมินตันไดอยางปลอดภัย 

๓.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะการแขงขันประเภทตางๆได 

๔.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะเปนผูตัดสินการเลนแบดมินตันตามกฎกติกาไดอยางถูกตอง 

๕.   รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะวางแผนการรกุ – รับ  ในการเลนแบดมินตันได 

๖   รูและเขาใจนําทักษะการเลนแบดมินตันไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



342 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23211    รายวิชา เซปกตะกรอ 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับกีฬาเซปกตะกรอ ประวัติความเปนมาของกีฬาเซปก
ตะกรอ มารยาทในการเลน  การดแูลรักษาอุปกรณ  ปฏิบัติทักษะการออกกําลังกาย  การเคลื่อนไหวในการ
เลนตะกรอ การเตะลูกขางเทาดานใน-ดานนอก  การเตะลูกหลังเทา การเลนลูกดวยเขา การเลนลูกดวย
ศีรษะ กติกาการแขงขันเซปกตะกรอ และการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย  
 โดยใชกระบวนการฝกทักษะในการเลนกีฬาเซปกตะกรอ ไดแกทักษะในการเลนตะกรอ  ทักษะ
การเตะลูกขางเทาดานใน – ดานนอก  การเตะลูกหลังเทา การเลนลูกดวยเขา การเลนลูกดวยศีรษะ และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามความถนัด  
และความสนใจ และนําทักษะกีฬาเซปกตะกรอไปใชในการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและ
สมรรถภาพทั่วไป 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายประวัติความเปนมาของกีฬาเซปกตะกรอได 

2. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะเคลื่อนไหวในทาเบ้ืองตนของกีฬาเซปกตะกรอได 

3. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะในการเลนกีฬาเซปกตะกรอ ได 

4. รูและเขาใจปฏิบัติการเลนตามกติกาการแขงขันเซปกตะกรอได 

5. รูและเขาใจปฏิบัติวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



343 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ23212    รายวิชา เซปกตะกรอ 2   กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษาและวิเคราะห ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการเลนเซปกตะกรอ อยางเปนระบบ กติกาการแขงขัน
เซปกตะกรอ การเลนขามตาขาย การฝกเปนฝายรุก – รับ การเปนผูตัดสิน การแขงขันเปนทีมและ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย     
 โดยใชกระบวนการฝกทักษะในการเลนกีฬาเซปกตะกรอแบบขามตาขาย ไดแกทักษะ ในการเลน
ตะกรอ ทักการเตะลูกขางเทาดานใน – ดานนอก  การเตะลูกหลังเทา การเลนลูกดวยเขา การเลนลูกดวย
ศีรษะ  การแขงขันเปนทีม   การฝกเปนผูตัดสิน  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามความถนัด
และความสนใจ มีน้ําใจนักกีฬาและนําทักษะกีฬาเซปกตะกรอไปใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน    
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
1. รูและเขาใจปฏิบัติทกัษะตามลําดับขั้นตอนในการเลนกีฬาเซปกตะกรอแบบขามตาขายได 

2. รูและเขาใจปฏิบัติตามกฎ  กติกาสากล ของการเลนเซปกตะกรอไดถูกตอง 

3. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนกีฬาเซปกตะกรอแบบขามตาขายในการเปนฝายรุก – รับ ไดอยาง

 ถูกตอง 

4. รูและเขาใจปฏิบัติการเปนผูตัดสิน  การแขงขันเปนทีมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

5. รูและเขาใจปฏิบัติวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ21101 ศิลปะ    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ศ2๑๑๐๒  ศิลปะ    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ศ22101 ศิลปะ    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ศ22๑๐๒  ศิลปะ    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ศ23101 ศิลปะ    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ศ23๑๐๒  ศิลปะ    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ศ21๒๐๑ จิตรกรรม 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐2 จิตรกรรม 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐3 วาดเสน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐4 วาดเสน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐5 การปนแกะสลัก ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐6 การปนแกะสลัก 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐7 การปฏิบัติดนตรีไทย ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐8 การปฏิบัติดนตรีไทย 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒๐9 ดนตรสีากลปฏิบัติตามถนัด ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒10 ดนตรสีากลปฏิบัติตามถนัด 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒11 ดนตรีไทยรีไซเคิล 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒12 ดนตรีไทยรีไซเคิล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒13 การขับรองเพลงไทย 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒14 การขับรองเพลงไทย 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒15 การขับรอง 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒16 การขับรอง 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒17 นาฏศิลป 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒18 นาฏศิลป 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒19 การแสดงโขนเบื้องตน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒20 การแสดงโขนเบื้องตน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒21 การทําเครื่องศิราภรณ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ21๒22 การทําเครื่องศิราภรณ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐๑ จิตรกรรมไทย 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐2 จิตรกรรมไทย 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐3 องคประกอบศิลป 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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ศ22๒๐4 องคประกอบศิลป 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐5 ทฤษฎีสี 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐6 ทฤษฎีสี 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐7 การออกแบบ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐8 การออกแบบ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒๐9 โครงงานทัศนศิลป 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒10 โครงงานทัศนศิลป 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒11 การปฏิบัติดนตรีไทย 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒12 การปฏิบัติดนตรีไทย 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒13 ดนตรสีากลปฏิบัติตามถนัด 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒14 ดนตรสีากลปฏิบัติตามถนัด 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒15 การขับรองเพลงไทย 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒16 การขับรองเพลงไทย 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒17 การปฏิบัติซอดวง 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒18 การปฏิบัติซอดวง 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒19 โครงงานดนตรี 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒20 โครงงานดนตรี 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒21 นาฏศิลป 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒22 นาฏศิลป 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒23 นาฏศิลปพื้นบาน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒24 นาฏศิลปพื้นบาน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒25 การแสดงหนังใหญ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒26 การแสดงหนังใหญ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒27 โครงงานนาฏศลิป 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ22๒28 โครงงานนาฏศลิป 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐1 การเขียนภาพสีน้ํา 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐2 การเขียนภาพสีน้ํา 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐3 ศิลปสรางสรรค 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐4 ศิลปสรางสรรค 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐5 การปฏิบัติดนตรีไทย 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐6 การปฏิบัติดนตรีไทย 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐7 ดนตรสีากลปฏิบัติตามถนัด 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐8 ดนตรสีากลปฏิบัติตามถนัด 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒๐9 การขับรองเพลงไทย 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒10 การขับรองเพลงไทย 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒11 เพลงพ้ืนบาน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒12 เพลงพ้ืนบาน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒13 นาฏศิลป 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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ศ23๒14 นาฏศิลป 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒15 นาฏศิลปสรางสรรค 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒16 นาฏศิลปสรางสรรค 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒17 การแสดงลเิก 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒18 การแสดงลเิก 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒19 การแสดงละคร 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒20 การแสดงละคร 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒21 กระบี่กระบอง 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ23๒22 กระบี่กระบอง 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ21๑๐1 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ระบุ บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศลิป และสิ่งแวดลอม  
หลักการออกแบบโดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพใหเห็นระยะไกลใกลเปน  ๓  มิติ รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราวการออกแบบ
รูปภาพ   สญัลักษณหรอืงานกราฟกในการนําเสนอความคิดและขอมูล     
 มีทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและกระบวนการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 เห็นคุณคางานทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ดนตรี 
 อาน  เขียน  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีเกี่ยวกับโนตเพลงไทย   อัตราจังหวะสองชั้น
โนตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง  C Major  เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน จัดประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล  แสดงความ
คิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ  และความดัง-เบาแตกตางกัน  นําเสนอบทเพลง
ท่ีคนชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหบทเพลงน้ันนาชื่นชม  การประเมินคุณภาพของดนตรีหรือบท
เพลงท่ีฟง เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ  คณุคา
ทางดนตรี 
           รองเพลงและใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงพ้ืนบาน   บทเพลงปลุกใจ บทเพลงไทย
เดิม บทเพลงประสานเสียง  ๒ แนว  บทเพลงรูปแบบ ABA  บทเพลงประกอบการเตนรํา การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง การ
เรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  
การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรรมการสอน 
 ถายทอดความรูสึก  ความคิดตอดนตรอียางอิสระ  ชื่นชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

นาฏศิลป 
 ศึกษาความเปนมาของนักแสดงชื่อดังที่มีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของผูชม  
ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดงภาษาทา การตีบท  ทาทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทาง
อารมณ ระบําเบ็ดเตล็ด  รําวงมาตรฐาน   แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ  
 มีทักษะการทํางานเปนกลุมในกระบวนการผลิตการแสดง  การสรางสรรคกิจกรรมการแสดงที่
สนใจ การใชเกณฑงาย ๆ ท่ีกําหนดใหในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง การ
แสดงทาและการเคลื่อนไหว โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การ
เรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สรางสรรค  การศึกษาคนควา การสื่อ
ความหมายและกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
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 มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทย  เห็นคุณคานาฏศิลปไทย
ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย     
 
ตัวช้ีวัด 
ศ1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ศ2.1 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 
ศ3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
 
รวมท้ังหมด  20  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ21๑๐2 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ระบุและบรรยายเก่ียวกับลักษณะ   รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถ่ินตนเองจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน    เปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ  ในประเทศไทยและความแตกตางของ
จุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศลิปของวัฒนธรรมไทยและสากล    
 มีทักษะการคิดสรางสรรคการศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม   ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทยและ
สากล 

 

ดนตรี 
 อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย   ระบุหลากหลายของ
องคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธระหวางดนตรี 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
           โดยใชกระบวงการฝกปฏิบัติจริง   การเรียนรูแบบอภิปราย   การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

นาฏศิลป 
 ศึกษาความเปนมา รูปแบบของนาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบาน  ปจจัยที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  ประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย   
 มีทักษะในการใชกระบวนการฝกปฏิบัติจริง   การเรียนรูแบบอภิปราย   การเรียนรูแบบศึกษา
ดวยตนเอง   การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค   การศึกษาคนควา   การสื่อความหมายและ
กระบวนการท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหมีความรู   ความเขาใจ   ความสัมพันธระหวางนาฏศิลป  ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม 
 มีความภาคภูมิใจเห็นคุณคาของนาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพ้ืนบาน  ที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม   ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ศ2.2 ม.1/1, ม.1/2 
ศ3.2 ม.1/1, ม.1/2 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
  



350 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ22๑๐1 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 บรรยาย   อภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป  ความเหมือน 
ความแตกตางของรูปแบบ   การใชวัสดุ   อุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน  วาดภาพดวยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ    
 มีทักษะการคิดสรางสรรค   การศึกษาคนควา   การสื่อความหมายและกระบวนการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 เห็นคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม  และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ดนตรี 
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ   เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  
อานเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี   โนตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น  โนตสากล 
(เครื่องหมายแปลงเสียง) ระบุปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทเพลง  เก่ียวกับจินตนาการใน
การสรางสรรคบทเพลง  การถายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลง    
  เทคนิคการรองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง  การบรรยายอารมณ  และความรูสึกที่มีตอ
บทเพลงท่ีฟง  การประเมินพัฒนาการ  ทักษะความสามารถทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝกปฏิบัติ   
ระบุงานอาชีพตางๆ  ที่เก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบฝกปฏิบตัิจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด  สรางสรรค การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมการสอน 
 การแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  วิเคราะห  วิจารณ  คุณคาทางดนตรี  ถายทอด
ความรูสึก  ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

นาฏศิลป 
 ศึกษาความเปนมาหลักและวิธีการสรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการ
ละคร  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  กับการแสดง  แสง  สี  เสียง  ฉาก  เครื่องแตงกายอุปกรณ   
หลักและวิธีการวิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่นโดยใชนาฎยศัพทหรือศพัททางการละครที่เหมาะสม   
เสนอขอคิดเห็นในการวิเคราะห   วิจารณ   และปรับปรุงการแสดงนาฏศิลป   ละครและรําวงมาตรฐาน  
เชื่อมโยงความสัมพันธของนาฏศิลปหรือการละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ    
 มีทักษะในการใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรู
แบบศึกษาดวยตนเอง   การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควาการสื่อความหมาย
และกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 มีความรักภาคภูมิใจในงานนาฏศิลปไทยและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค  วิเคราะห   
วิพากษ  วิจารณ  คุณคานาฏศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระชื่นชม และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน   
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ตัวช้ีวัด 
ศ1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 
รวมท้ังหมด  19  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ22๑๐2 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ระบุและบรรยาย เ ก่ียว กับ วัฒนธรรมต า ง ๆ  ที่ ส ะทอน ถึงงาน ทัศนศิลป ในป จ จุบั น   
การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย   โดยเนนถึงความคิดและเนื้อหาของงาน
เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ งานทัศนศิลปท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากลโดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบอภิปราย   การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง    
 มีทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

ดนตรี 
 บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ และเหตุการณ
ประวัติศาสตรกับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย  เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับงาน
ดนตรีและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับงานดนตรี  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  ความสัมพันธ
ระหวางดนตร ี   ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริงการเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาคนควา
ดวยตนเอง  การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา   การสื่อความหมายและ
กระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน  
 เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม   ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

นาฏศิลป 
 ศึกษารูปแบบและความเปนมาของการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะการ แสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ  ไดแก  นาฏศิลป  พ้ืนบาน  ละครไทย   ละครพื้นบาน  หรือ
มหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละครสมัยตาง ๆ 
 มีทักษะในการใชกระบวนการฝกปฏิบัติจริง  การเรยีนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง   การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและ
กระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 มีความรักภาคภูมิใจในงานนาฏศิลปไทยและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค  วิเคราะห  
วิพากษ  วิจารณ  คุณคานาฏศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระชื่นชม และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน   
 
ตัวช้ีวัด 
ศ1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ศ2.2 ม.2/1, ม.2/2 
ศ3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 

รวมท้ังหมด  8  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ23๑๐1 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ระบุ  วิเคราะห  บรรยาย  ทัศนธาตุ   หลักการออกแบบในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปเทคนิค
วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป   วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงาน
ทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ  มีทักษะในการสรางงานทัศนศิลปทั้งไทยและสากลอยางนอย ๓  
ประเภทการใชหลักการออกแบบในการสรางงานสื่อผสม  การสรางงานทัศนศิลปแบบ ๒  มิติ และ ๓  มิติ
เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ     
 มีทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 เห็นคุณคางานทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม  และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ดนตรี 
 เปรียบเทียบองคประกอบที่ใชในงานดนตรีและงานศิลปะ  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช
องคประกอบดนตรีในการสรางสรรคงานดนตรีของตนเองอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม   
เปรียบเทียบความแตกตางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืนที่เก่ียวกับสําเนียง  อัตราจังหวะ   รปูแบบบทเพลง   
การประสานเสียงและเครื่องดนตรี  ที่บรรเลง 
 รองเพลงเลนเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง  การเลน   การแสดงออกและคุณภาพเสียง 
แตงเพลงสั้น ๆ  จังหวะงาย ๆ อัตราจังหวะ ๒ และ ๔  , ๔  และ ๔  นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่
เหมาะสมในวาระตาง ๆ  โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืนในกลุมศิลปะ  โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดสรางสรรค   การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรม  และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  
 วิเคราะห  วิจารณคุณคาทางดนตรี  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ   ชื่นชม
และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

นาฏศิลป 
 ระบุโครงสรางองคประกอบของบทละครโดยใชศัพททางการละคร   ภาษาทาหรือภาษาทาง
นาฏศิลปที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจําวันและในการแสดง 
 มีทักษะในการใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการเสนอ  การประดิษฐทารําและทาทางประกอบ
ประกอบเพื่อแปลความและสื่อสารผานการแสดง  วิจารณเปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่มีความแตกตางกัน
โดยใชความรูเรื่ององคประกอบนาฏศิลป  รวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาที่ตาง ๆ  นําเสนอแนวคิด
ละครกับชีวิตจากเนื้อเร่ืองของการแสดงที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบฝกปฏิบตัิจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงสรางสรรค  การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
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กิจกรรมการสอน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  วิเคราะห วิจารณ  และแสดงออกทางนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค   
 เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมาดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทยและสากล   
ชื่นชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ศ2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ศ3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
 
รวมท้ังหมด  21  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ23๑๐2 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษา อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลปท่ีสะทอนคุณคาของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกตาง
ของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ
จริง  
 มีทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและกระบวนการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน     
 เห็นคุณคางานทัศนศิลป ที่เปนมาดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ดนตรี 
 บรรยาย  อภิปราย ประวัติดนตรีไทย และดนตรตีะวันตก ยุคสมยัตาง  ๆ ปจจัยและลักษณะเดน
ท่ีทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ ความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง  การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและ
กระบวนการที่หลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน  
 เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมาดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล    
 

นาฏศิลป 
 ศึกษาวิธีการออกแบบ สรางสรรค อุปกรณและเคร่ืองแตงกายของการแสดงนาฏศิลป และละคร
ท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ   ความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม 
 มีทักษะในการออกแบบ  สรางสรรค อุปกรณและเคร่ืองแตงกายเพ่ือแสดงนาฏศิลป และละคร
ท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ อธิบายความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลปและละครในชิวิตกประจําวัน แสดง
ความคิดเห็นในการอนุรักษนาฏศิลป  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบ
อภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษา
คนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน  
 เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมาดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทยและสากล   
ชื่นชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ศ2.2 ม.3/1, ม.3/2 
ศ3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21201 รายวิชา จิตรกรรม 1                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา ประวัตขิองมนุษยกับการเขียนภาพ  สามารถถายทอดการมองเห็นวัตถุสิ่งของ
เครื่องใชใหเปนรูปทรงเรขาคณิตอยางงายได  สามารถสรางภาพ ๒ มิติ  และ ๓ มิติได   สามารถวาดภาพ
สิ่งแรเงาของเครื่องใชที่ถูกจัดวางได และใหมีความเขาใจ และปฏิบัติในเร่ืองการจัดภาพได 
 มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติงานการวาดภาพ  รูจักวัสดุอุปกรณ รวมถึงการดูแลรักษาได
อยางถูกตอง   
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะและเห็นคุณคางานจิตรกรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   บอกประวัติความเปนมา การแสดงออก การสรางสรรค ความเชื่อในการเขียนภาพได  บอกวัสดุ
 อุปกรณ การใชและการเก็บรักษาได 
๒.   สามารถมองเห็นและถายทอดภาพเปนรูปทรงเรขาคณิตได   
๓.   สามารถถอยทอดรูปแบบและสรางภาพเปน ๒ มิติ และ ๓ มิติได  สามารถสรางภาพแลวกําหนดแสง 
 และเงาลงในภาพได 
๔.   สามารถวาดภาพของสิ่งของที่ถูกจัดวาง และสามารถระบายแสง และเงาลงในภาพได 
๕.   เขาใจหลักการเขียนภาพและสามารถจัดภาพไดถูกตอง 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21202 รายวิชา จิตรกรรม 2                                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบการสรางภาพทิวทัศนไดอยางถูกหลักการ สามารถเขียนภาพใบหนาคนในดาน 
ตาง ๆ ได  สามารถสรางภาพการตนูได  สามารถปฏิบัติงานการระบายสีน้ําได  และยังเรียนรู เขาใจ ซาบซึ้ง  
จิตรกรรมภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดสิงหบุรี   
 มีทักษะในการออกแบบ เขียนภาพ  สรางภาพทิวทัศนไดอยางถูกหลักการ  เขียนภาพใบหนาคน
ในดานตาง ๆได     
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะจิตรกรรม อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทยและ
ภาคภูมิใจในปญญาของชาวบานในทองถ่ินอีกดวย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  สามารถสรางภาพตามหลักการของการเขียนภาพทิวทัศนได 
๒.  สามารถวาดภาพคนคร่ึงตัวไดถูกตอง 
๓.  สามารถวาดภาพการตูนไดหลายแบบ 
๔.  สามารถระบายสีน้ําไดถูกตอง 
๕.  สามารถคนหา  เขาใจ และภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



358 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21203 รายวิชา วาดเสน 1                                 กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา  บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป
ทางการวาดเสนพื้นฐาน  หลักการออกแบบโดยเนนความเปนเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล 
หลักการวาดภาพ  แสดงทัศนียภาพใหเห็นระยะไกล ใกลเปน ๓ มิติ  รวบรวมงานวาดเสน/สื่อผสมมาสราง
เปนเรื่องราว  การออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณในการนําเสนอความคิดและขอมูล  การประเมินและ
บรรยายวิธีการปรับปรุงงานวาดเสนของตนเองและผูอื่น  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง   
การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
 มีทักษะในการคิดสรางสรรค  การออกแบบ  การสื่อความหมายของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป
ทางการวาดเสนพื้นฐาน และกระบวนที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะ วาดเสน อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยและ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเร่ือง
 ทัศนธาต ุ
๒.  ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป  โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และ
 ความสมดุล 
๓.  วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกล ใกล เปน ๓ มิติ 
๔.  รวบรวมงานวาดภาพ หรือสื่อผสมมาสรางเปนเร่ืองราว ๓ มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ  
 ความกลมกลืน และการสื่อถึงเร่ืองราวของงาน 
๕.  วาดภาพแรเงาที่หลากหลายรูปแบบอ่ืน ๆ ในการนําเสนอความคิดและขอมูล 
๖.  ประเมินงานวาดภาพ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรงุงานของตนเองและผูอ่ืนโดยใชเกณฑท่ีกําหนดให 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



359 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21204 รายวิชา วาดเสน 2                                 กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา  ความแตกตางและความคลายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลปทาง 
การวาดเสนพื้นฐาน  หลักการออกแบบโดยเนนความเปนเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการ
วาดภาพ  แสดงทัศนียภาพใหเห็นระยะไกล ใกลเปน ๓ มิติ  รวบรวมงานวาดเสน/สื่อผสมมาสรางเปน
เรื่องราว  การออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณในการนําเสนอความคิดและขอมูล  การประเมินและบรรยาย
วิธีการปรับปรุงงานวาดเสนของตนเองและผูอื่น  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรู
แบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมาย และกระบวนที่
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 มีทักษะในการออกแบบสรางสรรคงานวาดเสนพ้ืนฐานตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานการวาดเสน  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่น
ชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  รูปแบบงานวาดเสนพ้ืนฐาน  จุดประสงคในการสรางสรรคงานวาด
เสนของศิลปะไทย และสากล   โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติจรงิ   
 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคางานวาดเสนพ้ืนฐานท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รวบรวมงานวาดภาพ หรือสื่อผสม มาสรางเปนเรื่องราว ๓ มิติ  โดยเนนความเปนเอกภาพ   
 ความกลมกลืน และการสื่อถึงเร่ืองราวของงาน 
๒.  วาดภาพแรเงาที่หลากหลายรูปแบบอ่ืน ๆ ในการนําเสนอความคิดและขอมูล 
๓.  ระบุ และบรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบงานวาดภาพของชาติ และของทองถ่ินตนเองจากอดีตจนถึง
 ปจจุบัน 
๔.  ระบุ และเปรียบเทยีบงานวาดภาพของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 
๕.  เปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานวาดภาพของวัฒนธรรมไทย และ
 สากล 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



360 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21205 รายวิชา การปนแกะสลัก ๑                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา ฝกปฏิบัติงานประติมากรรมเบื้องตนในการปน และการหลอ  รูปแบบ   
ความงาม  วัสดุ  เคร่ืองมือ  การออกแบบ  เทคนิคการปน  การใชเคร่ืองมือ  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช  
ศึกษาและฝกปฏิบัติการหลอในเร่ือง  รูปแบบ  การทําแมพิมพ  การหลอรูปนูน  และรูปลอยตัว   
 มีทักษะในการออกแบบสรางสรรคงานประติมากรรลักษณะ ๓ มิติได  โดยสามารถทําตาม
ขั้นตอนตางๆไดอยางถูกตอง 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการการปน และการหลอ อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของ 
คนไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบของงานปน 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปน 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําแมพิมพแบบตางๆ 
๔.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรูปแบบการปนและการหลอ   
๕.   นํางานปนที่ไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรับปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21206 รายวิชา การปนแกะสลัก 2                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาทดลองฝกปฏิบัติงานสรางสรรคผลงาน รูปแบบ ๓ มิติ เรื่อง การแกะสลัก 
การฉลุลาย วัสดุเนื้อออน และเนื้อแข็ง การออกแบบผลงาน เทคนิคการการแกะสลัก การฉลุลาย การใช
เครื่องมือ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช ศึกษาและฝกปฏิบัติการสรางสรรคงานเบื้องตน 
 มีทักษะในการสรางสรรคงานลักษณะ 3 มิติไดและสามารถนําไปใชในสังคมชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการการปน และการหลอ อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของ 
คนไทยและภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกะสลกัและการฉลุลาย 
๒.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการแกะสลักและการฉลุ
 ลาย 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกะสลกั 
๔.   มีทักษะในการสรางสรรคผลงานฉลุลาย 
๕.   นํางานแกะสลักและการฉลุลายที่ไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรบัปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



362 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21206 รายวิชา การปนแกะสลัก 2                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาทดลองฝกปฏิบัติงานสรางสรรคผลงาน รูปแบบ ๓ มิติ เรื่อง การแกะสลักการ
ฉลุลาย วัสดุเนื้อออน และเน้ือแข็ง การออกแบบผลงาน เทคนิคการการแกะสลัก การฉลุลาย การใช
เครื่องมือ คณุลักษณะของวัสดุท่ีใช ศึกษาและฝกปฏิบัติการสรางสรรคงานเบื้องตน 
 มีทักษะในการสรางสรรคงานลักษณะ 3 มิติไดและสามารถนําไปใชในสังคมชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการการปน และการหลอ อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของ 
คนไทยและภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกะสลกัและการฉลุลาย 
๒.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ ใชในการแกะสลักและ 
 การฉลุลาย 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกะสลกั 
๔.   มีทักษะในการสรางสรรคผลงานฉลุลาย 
๕.   นํางานแกะสลักและการฉลุลายที่ไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรบัปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



363 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21207 รายวิชา การปฏิบัติดนตรีไทย 1                      กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดุรยิางคศิลปไทยเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ โดยศึกษาที่มาของเพลง ลักษณะเฉพาะ
ของเคร่ือง การนําเครื่องดนตรีไทยแตละชิ้นมาใชบรรเลงไดแก ทานั่ง ทาจับเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอง ศึกษาบท
เพลงในชุดโหมโรงเชา มุงศึกษาเพลงเหาะ เปนเพลงแรก  รูปแบบของบทเพลงและการจัดวงดนตรีเพ่ือ
บรรเลงเพลงเหาะ 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบตัวตอตัวกับครูผูสอน หลังจากนั้นทํา
การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  เพ่ือพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยดวยการคิดที่สรางสรรค 
และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค 
 วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีไทยถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ  
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เขาใจทฤษฎีและที่มีของเพลงไทยโดยเฉพาะเพลงเหาะ 
๒.   เขาใจและแสดงออกในการจับเครื่องดนตรไีทยไดถูกตองตามขนบนิยม 
๓. มีความสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยเพลงเหาะไดและนําไปประยุกตใชในพิธีกรรมประจําชีวิตได 
๔.   มีความเขาใจการเก็บ บํารุง รักษาเคร่ืองดนตรีไทย โดยใหเครื่องดนตรีอยูในสภาพพรอมบรรเลงอยู
 เสมอได 
5.  มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21208 รายวิชา การปฏิบัติดนตรีไทย 2                      กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดุรยิางคศิลปไทยเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ โดยศึกษาที่มาของเพลง ลักษณะเฉพาะ
ของเคร่ือง การนําเครื่องดนตรีไทยแตละชิ้นมาใชบรรเลงไดแก ทานั่ง ทาจับเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอง ศึกษาบท
เพลงในชุดโหมโรงเชา มุงศึกษาเพลงเหาะ 
 โดยสามารถบรรเลงเสียงที่แตกตางไปจากเดิม ไดแกบันไดเสียงที่มีกลุมเสียงปญจมูล ซ ล ท X ร 
ม X  ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบตัวตอตัวกับครูผูสอน หลังจากนั้นทําการ
เรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยดวยการคิดท่ีสรางสรรค และ
แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  
 วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีไทยถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ  
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เขาใจทฤษฎีวาดวยการเปลี่ยนระดับเสียงทางดุริยางคศิลปไทยระบบคู ๔ 
๒.  มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยเพลงเหาะไดและนําไปประยุกตใชในพิธีกรรมประจําชีวิต 
 โดยเปลี่ยนระดับเสียงในการบรรเลงได 
3.  มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



365 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21209 รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 1               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล  โนตสากล  ศัพทสังคีต เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและแสดงออกทาง
ดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 
 ฝกโสตประสาท  ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลท่ีสนใจ ๑ อยาง  โดยฝกบรรเลงเดี่ยวและกลุม  
และใหมีการจัดการแสดง  การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีที่ถูกตอง  มีความรูความเขาใจ และบรรเลงดนตรี
สากลที่สนใจไดอยางถูกตอง ไพเราะ  
 ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อาน เขียนโนตสากลได 
๒.   ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไดคนละ ๑ อยาง 
๓.   รูวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
4.  มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรสีากล   
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



366 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21210 รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 2               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล  โนตสากล  ศัพทสังคีต  ฝกโสตประสาท  การดูแลรักษาเครื่องดนตรีท่ี
ถูกตอง  มีความรูความเขาใจ และบรรเลงดนตรีสากลที่สนใจไดอยางถูกตอง ไพเราะ เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 
            ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรสีากลท่ีสนใจ  ๑  อยาง  โดยฝกบรรเลงเดี่ยว  บรรเลงกลุม  บรรเลงรวมวง  
จัดใหมีการแสดง และมีสวนรวมในกิจกรรมดนตร ี  
          ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อาน เขียนโนตสากลได 
๒.   ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไดคนละ ๑ อยาง 
๓.   ปฏิบัติแบบฝกได 
๔.  ปฏิบัติเพลงได 
๕.  รูวิธีดูแลรักษาเคร่ืองดนตร ี
6.  มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรสีากล 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



367 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21211 รายวิชา ดนตรีไทยไทยรีไซเคิล 1               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความเปนมา และสวนประกอบของซอ  ฝกประดิษฐซอจากวัสดุเหลือใชและวัสดุที่
หางายในทองถ่ิน ศึกษาทฤษฎีดุริยางคศิลปไทยเพื่อใหมีทักษะในการอานโนตซอฝกปฏิบัติเพลงไทยจาก
เครื่องดนตรีไทยรีไซเคลิ (ซอกระปอง) 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริงประดิษฐซอจากวัสดุเหลือใชและวัสดุที่หางายในทองถ่ิน 
ฝกการอานโนตซอ  ฝกปฏิบัติเพลงไทยจากเครื่องดนตรีไทยรีไซเคิล(ซอกระปอง) หลังจากนั้นทําการเรียนรู
แบบศึกษาดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการประดิษฐซอจากวัสดุเหลือใชและการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทย
จากเคร่ืองดนตรีไทยรีไซเคิล 
           วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคาของดนตรีไทยรีไซเคลิ(ซอกระปอง) ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ
ดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติความเปนมา และสวนประกอบของซอ 
๒.  ประดิษฐซอจากวัสดุเหลือใช และวัสดุที่หางายในทองถ่ิน 
๓.  มีทักษะในการอานโนตซอ 
๔.  มีทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยดวยซอรีไซเคิล (ซอกระปอง) 
5.  เห็นคุณคาของดนตรีไทยรีไซเคิล(ซอกระปอง)  ในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



368 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21212 รายวิชา ดนตรีไทยไทยรีไซเคิล 2               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความเปนมา และสวนประกอบของฆองวงใหญ  ฝกประดิษฐฆองวงใหญจากวัสดุ
เหลือใชและวัสดุที่หางายในทองถ่ิน ศึกษาทฤษฎีดุริยางคศิลปไทยเพื่อใหมีทักษะในการอานโนตฆองวงใหญ  
ฝกปฏิบัติเพลงไทยจากเครื่องดนตรีไทยรีไซเคิล(ฆองชาม) 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริงประดิษฐฆองวงใหญจากวัสดุเหลือใชและวัสดุที่หางายใน
ทองถ่ิน ฝกการอานโนตฆองวงใหญ  ฝกปฏิบัติเพลงไทยจากเครื่องดนตรีไทยรีไซเคลิ(ฆองชาม) หลังจากนั้น
ทําการเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐฆองวงใหญจากวัสดุเหลือใชและการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรไีทยจากเคร่ืองดนตรีไทยรีไซเคิล(ฆองชาม) 
           วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคาของดนตรีไทยรีไซเคิล(ฆองชาม) ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ
ดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติความเปนมา และสวนประกอบของฆองวงใหญ 
๒.  ประดิษฐฆองวงใหญจากวัสดุเหลือใช และวัสดุที่หางายในทองถ่ิน 
๓.  มีทักษะในการอานโนตฆองวงใหญ 
๔.  มีทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยดวยฆองวงใหญรีไซเคิล(ฆองชาม) 
5.  เห็นคุณคาของดนตรีไทยรีไซเคิล(ฆองชาม)  ในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



369 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21213 รายวิชา การขับรองเพลงไทย 1               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจบรรยายประวัติความเปนมาของการขับรองเพลงไทย หลักการขับ
รองเพลงไทย วิธีการออกเสียง กลวิธีในการเอื้อน ศัพทสังคีตที่ใชในการขับรองเพลงไทย ประวัติบุคคล
สําคัญในดานการขับรองเพลงไทย  
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบตัวตอตัวกับครูผูสอน และเรียนรูดวย
ตนเอง ฝกการควบคุมลมหายใจ และการออกเสียง จังหวะ การเอ้ือน ปฏิบัติขับรองเพลงไทยเดิม ประเภท
เพลงเบ็ดเตล็ดอัตราจังหวะสองชั้น และชั้นเดียว  
 วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคาการขับรอง ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการขับรอง  
เห็นคณุคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติและหลักการขับรองเพลงไทยได 
๒.  อธิบายประวัติบุคคลสําคัญในดานการขับรองเพลงไทยได 
๓.  อธิบายความหมายของศัพทสังคีตที่ใชในการขับรองเพลงไทยได 
๔.  สามารถออกเสียงไดอยางถูกตอง  
๕.  ปฏิบัติขับรองเพลงเบ็ดเตล็ดอัตราจังหวะสองชั้น และชั้นเดียว โดยใชทักษะการขับรองเบ้ืองตนในการ
 ฝกควบคุมการหายใจ จังหวะ การเอ้ือน การออกเสียงได 
6. เห็นคุณคาเพลงไทย  ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



370 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21214 รายวิชา การขับรองเพลงไทย 2               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจบรรยายประวัติความเปนมาของเพลงประเภทเพลงตับ ลักษณะของ
เพลงตับ  ประวัติของบทเพลงประเภทเพลงตับ  
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย ประเภทเพลงตับ ฝกการ
ควบคุมลมหายใจ การออกเสียง การเอื้อน และจังหวะ 
 วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคาการขับรองเพลงตับ ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการขับรอง 
เห็นคณุคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติของเพลงตับได 
๒.  อธิบายลักษณะของเพลงตับได 
๓.  อธิบายประวัติของบทเพลงประเภทเพลงตับได 
๔.  ปฏิบัติขับรองเพลงตับ โดยใชทักษะการขับรองเบื้องตนในการฝกควบคุมการหายใจ การออกเสียง 
 จังหวะ และสื่ออารมณเพลงได 
5. เห็นคุณคาเพลงตับ  ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



371 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21215 รายวิชา การขับรอง 1                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจบรรยายประวัติความเปนมาของการขับรอง เพลงไทยลูกทุง  วิธีการ
ออกเสียง  การขับรอง รูปแบบการขับรอง ความสัมพันธของการขับรองเพลงไทยลูกทุง  
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมาย และกระบวนที่
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน และสรางสรรคงานดนตรีในดานการขับรองเพลงไทยลูกทุง   
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค  
 วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาการขับรอง  ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการขับรอง อยาง
อิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกประวัติการขับรองเพลงไทยลูกทุงได  
๒. สามารถออกเสียงไดถูกตอง 
๓. ปฏิบัติการออกเสียงตามแบบฝกไดถูกตอง 
๔. สามารถปฏิบัติการใชพลังในการเปลงเสียงไดถูกตอง 
๕. สามารถขับรองเพลงไทยลูกทุงได 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



372 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21216 รายวิชา การขับรอง 2                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ บรรยายประวัติความเปนมาของการขับรอง เพลงไทยสากล วิธีการ
ออกเสียง  การขับรอง รูปแบบการขับรอง ความสัมพันธของการขับรองเพลงไทยสากล 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมาย และกระบวนท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน สรางสรรคงานดนตรีในดานการขับรองเพลงไทยสากล    
 จินตนาการ  วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาการขับรอง  ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการ
ขับรอง อยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกประวัติการขับรองเพลงไทยสากลได  
๒. สามารถออกเสียงไดถูกตอง 
๓. ปฏิบัติการออกเสียงตามแบบฝกไดถูกตอง 
๔. สามารถปฏิบัติการใชพลังในการเปลงเสียงไดถูกตอง 
๕. สามารถขับรองเพลงไทยสากลได 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



373 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21217 รายวิชา นาฏศิลป 1                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับนาฏศิลปไทย  การฝกหัดนาฏศลิปไทยเบื้องตน นาฏยศัพท  ภาษา
ทานาฏศิลป  การใชจังหวะ  ฝกหัดนาฏศลิปไทยเบ้ืองตน  ฝกการใชนาฏยศัพท  ภาษาทา  ภาษานาฏศิลป  
การใชจังหวะอยางงาย ๆ   การรําตามแบบแผนเบ้ืองตน   เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนาฏศิลปไทย   
 มีทักษะทางนาฏศิลปเบื้องตน  สามารถรําตามแบบแผนเบื้องตนไดอยางถูกตองสวยงาม  ดวย
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย  อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคน
ไทยและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ปฏิบัติตนตามหลักการฝกนาฏศลิปไทย 
๒.   ใชศัพททางการละคร 
๓.   ใชจังหวะอยางงาย ๆ 
๔.   มีทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป 
5.   อธิบายความเปนมาของนาฏศิลปไทย  
6.   บอกองคประกอบของนาฏศิลปไทย 
7.   บอกประเภทของนาฏศลิปไทย 
 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



374 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21218 รายวิชา นาฏศิลป 2                 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับระบําเบ็ดเตล็ด  และพื้นบาน  ความเปนมา  ทารํา และการแตงกายตาม
แบบแผน  การประดิษฐอุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย ๆ   ฝกปฏิบัติการรําระบําเบ็ดเตล็ด และ
พ้ืนเมืองตามแบบแผน  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ   
 มีทักษะในการปฏิบัติทาราํ สามารถรําระบําเบ็ดเตล็ด และพ้ืนเมืองไดอยางถูกตองตามแบบแผน    
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย  เห็นคุณคาของนาฏศิลปในฐานะท่ีเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายลักษณะของระบําเบ็ดเตล็ด 
๒.   อธิบายลักษณะของนาฏศิลปพื้นบาน 
๓.   มีทักษะทางนาฏศิลป 
๔.   ประดิษฐอุปกรณประกอบการแสดง 
5. เห็นคุณคาของนาฏศิลป  ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



375 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21219 รายวิชา การแสดงโขนเบ้ืองตน 1           กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของการแสดงโขน  พื้นฐานการฝกหัดโขนเบื้องตน ความหมายของ
ภาษาทาและนาฏยศัพทท่ีใชในการปฏิบัติทารํา การใชจังหวะ การฝกภาษาทา  นาฏยศัพท การฝกปฏิบัติ
ในการใชจังหวะอยางงาย การรําเขากับจังหวะเพลง  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนาฏศิลปไทย  
 มีทักษะทางการฝกแสดงโขนเบื้องตน  สามารถปฏิบัติตามแบบแผนไดอยางถูกตองสวยงาม 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงโขน  อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยและ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูหลักการฝกโขนเบ้ืองตน 
๒.  ใชศัพททางการแสดงนาฏศิลป 
๓.  ใชจังหวะอยางงาย 
๔.  มีทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป 
5.  อธิบายความเปนมาของการแสดงโขน 
6.  บอกองคประกอบของการแสดงโขน 
7.  บอกประเภทของการแสดงโขน 
 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



376 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21220 รายวิชา การแสดงโขนเบ้ืองตน 2           กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการแสดงโขน  การแตงกายของการแสดงโขนตามแบบแผน  ฝกปฏิบัติการ
แสดงโขนตามแบบแผน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถแสดงโขนไดอยางถูกตองตามแบบแผน  
 มีทักษะในการฝกปฏิบัติการแสดงโขน  สามารถปฏิบัติตามแบบแผนไดอยางถูกตองสวยงาม 
 มีความภาคภูมิใจเห็นคุณคาของการแสดงโขนในฐานะที่เปนศิลปะการแสดงชั้นสูงและมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูเก่ียวกับการแสดงโขน   
๒.  รูลักษณะการแตงกายของการแสดงโขน 
๓.  มีทักษะทางการแสดงโขน 
๔.  เห็นคุณคาของศลิปะการแสดงโขน ฐานะที่เปนศิลปะการแสดงชั้นสูง และมรดกทางวัฒนธรรม 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



377 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21221 รายวิชา การทําเครื่องศิราภรณ 1           กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาของการทําเครื่องศิราภรณ  ความหมาย  ลักษณะ  ขั้นตอนการทําเคร่ือง 
ศิราภรณ การลงลาย การฉลุลาย การข้ึนโครงลวด  การผสมปูน  การพิมพลาย การปดทอง การตดิเพชร   
 มีทักษะในการทําเคร่ืองศิราภรณ  สามารถทําเคร่ืองศิราภรณอยางงายตามแบบที่กําหนด  
โดยสามารถทําตามข้ันตอนตางๆไดอยางถูกตองสวยงาม 
  มีความภาคภูมิใจในศิลปะการทําเครื่องศิราภรณ  อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของ 
คนไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความเปนมาของเคร่ืองศิราภรณ 
๒.  เขาใจขั้นตอนของการทําเครื่องศิราภรณ 
๓.  มีทักษะในการทําเคร่ืองศิราภรณ 
๔.  รูคุณคาของเครื่องศิราภรณในฐานะที่เปนศลิปะของชาติ 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
 
  



378 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ21222 รายวิชา การทําเครื่องศิราภรณ 2           กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบของเคร่ืองศิราภรณ  ลักษณะความถูกตองของเครื่องศิราภรณแบบตางๆ  ความ
เปนไปไดในการประยุกตรูปแบบของเครื่องศิราภรณเพื่อนําไปใช การออกแบบสรางสรรคเคร่ืองศิราภรณ
แบบตางๆใหเหมาะสมแกการนําไปใช  และการนําวิธีการทําเครื่องศิราภรณไปประยุกตใชกับงานตางๆ 
 มีทักษะในการออกแบบ สามารถประยุกตรูปแบบของเครื่องศิราภรณไดอยางสรางสรรคสวยงาม
เหมาะแกการนําไปใช  สามารถนําวิธีการทําเครื่องศิราภรณไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
และสามารถทําเคร่ืองศิราภรณตามแบบที่ออกแบบได 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการทําเครื่องศิราภรณ  อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคน
ไทย และภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  ประยุกตเคร่ืองศิราภรณใชในชีวิตประจําวัน 
๒.  ทําเคร่ืองศิราภรณไดเหมาะสมกับชุดการแสดง 
 
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู 
  



379 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22201 รายวิชา จิตรกรรมไทย 1           กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา วิเคราะหเรื่องราวในงานจิตรกรรมไทย  ฝกปฏิบัติการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน
เบื้องตน  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจรงิ  ดวยวัสดุอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความรูความเขาใจ 
และสรางสรรคการใชเสนพ้ืนฐานตามหลักการเขียนลายไทยแบบดั้งเดิม และประยุกตจินตนาการ  และ
ความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ   
 มีทักษะในงานจิตรกรรมไทย  การคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมาย และ
กระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  
ความสัมพันธของงานทัศนศิลป 
 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคางานการเขียนลายไทย  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูเก่ียวกับทัศนธาตุในดานรปูแบบ และแนวคิดของงานจิตรกรรมประเภทลวดลายไทย 
๒.  บรรยายเก่ียวกับความเหมอืน และความแตกตางของรูปแบบ และการใชวัสดุอุปกรณในงานจิตรกรรม
 ไทยของศิลปนไทย 
๓.  ภาพลวดลายไทย ประเภทการวาดภาพไทยดวยเสนที่หลากหลายในการสื่อความหมาย และเรื่องราว
 ตาง ๆ ของลาย 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



380 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22202 รายวิชา จิตรกรรมไทย 2           กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา  วิเคราะหเรื่องราวในงานจิตรกรรมไทย  ฝกปฏิบัติการเขียนลายไทย  ภาพ
ไทย  สัตวหิมพานต  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  ดวยวัสดุอยาง
เหมาะสมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสรางสรรคการใชเสนพ้ืนฐานตามหลักการเขียนลายไทย ภาพไทย  
สัตวหิมพานต  ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิม และประยุกตจินตนาการ  และความคิดสรางสรรค  
วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ   
 มีทักษะในการออกแบบ คิดสรางสรรค  และกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  ความสัมพันธของงานจิตรกรรมไทย และจิตรกรรมสากล   
 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในงานการเขียนลายไทย  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูเก่ียวกับทัศนธาตุในดานรปูแบบ และแนวคิดของงานจิตรกรรมประเภทลวดลายไทย 
๒.  บรรยายเก่ียวกับความเหมือน และความแตกตางของรูปแบบ และการใชวัสดุอุปกรณในงานจิตรกรรม
 ไทยของศิลปนไทย 
๓.  ภาพลวดลายไทยประเภทการวาดภาพไทยดวยเสนที่หลากหลายในการสื่อความหมาย และเรื่องราว
 ตางๆ ของลาย 
๔.  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบจิตรกรรมไทยตาง ๆ ที่สะทอนถึงงานจิตรกรรมไทยในปจจุบัน 
๕.  สรางเกณฑในการประเมนิในการวิจารณงานจิตรกรรมไทย 
๖.  เปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรบัปรุงหลังจากการวิจารณ  ในการเขียนลายไทยในงานจิตรกรรมไทย 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



381 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22203 รายวิชา องคประกอบศิลป 1           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีองคประกอบศลิปะ ธาตุทางทัศนศลิป ไดแก จุด เสน สี รปูราง 
รูปทรง การประกอบกันของทัศนธาตุที่กําหนด  
 มีทักษะในการสรางสรรคงานองคประกอบศิลปะ รูปแบบกระบวนการสรางสรรคงาน 
ความสัมพันธระหวาง จุด เสน สี รปูราง รูปทรง  
 เห็นคุณคาในการนํา จุด เสน สี รูปราง รูปทรงไปใชในการสรางงานองคประกอบศิลป และ
พัฒนาผลงานองคประกอบศิลปของตนเองตามหลักการ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบศิลป 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจุดและเสนในงานทัศนศิลป 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสีในงานทัศนศิลป 
๔.   นําเร่ืองเสนและสีมาจัดวางองคประกอบตามท่ีไดเรียนรู 
๕.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรงในงานทัศนศิลป 
๖.   นําองคประกอบศิลปท่ีไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรับปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



382 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22204 รายวิชา องคประกอบศิลป 2           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา/ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีองคประกอบศิลปะ ธาตุทางทัศนศิลป ไดแก แสงเงา 
พ้ืนผิว พ้ืนที่วาง การประกอบกันของทัศนธาตุที่กําหนด หลักและรูปแบบวิธีการจัดภาพ ไดแก เอกภาพ 
ดุลยภาพ จุดสนใจ 
  มีทักษะการสรางสรรคผลงานองคประกอบศิลปตามเนื้อหาที่กําหนด วิจารณ นําเสนอผลงาน 
และพัฒนาผลงานองคประกอบศิลปของตนเองตามหลักการ 
 เห็นคุณคาและนํา พ้ืนผิว แสงเงา  พ้ืนท่ีวาง ไปใชในการสรางงานองคประกอบศิลป และพัฒนา
ผลงานองคประกอบศิลปของตนเองตามหลักการ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแสงเงาในงานทัศนศิลป 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพื้นผิวในงานทัศนศิลป 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพื้นที่วางในงานทัศนศิลป 
๔.   นําเร่ืองแสงเงา พื้นผิว และพื้นท่ีวางมาจัดวางองคประกอบตามท่ีไดเรียนรู 
๕.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดภาพในงานทัศนศลิป 
๖.   นําองคประกอบศิลปท่ีไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรับปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



383 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22205 รายวิชา ทฤษฎีสี 1             กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา/ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีสี ในเร่ือง ความหมาย จิตวิทยา อารมณ รูปแบบ  การ
ผสมสี แมสี วงจรสี สีใกลเคยีง สีกลมกลืน และสีเอกรงค กระบวนการสรางสรรคผลงานทฤษฎีสีตามเนื้อหา
ท่ีกําหนด  
 มีทักษะเก่ียวกับ การผสมสี แมสี วงจรสี สีใกลเคยีง สีกลมกลืน และสีเอกรงค  
 เห็นคุณคาและนําไปใชในการสรางงานทัศนศิลปตามหลักการใชสีเพ่ือสะทอนเนื้อหาที่กําหนด 
วิจารณ นําเสนอผลงาน และพัฒนาผลการใชสีของตนเองตามหลักการ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายความสําคัญ และจิตวิทยาของสี 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบและประเภทของสี 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการผสมสี และวงจรสี 
๔.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสีใกลเคียง และสีกลมกลืน 
๕.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสีเอกรงค 
๖.   นําหลักการใชสีท่ีไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรับปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



384 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22206 รายวิชา ทฤษฎีสี 2             กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา/ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการใชสี ในเรื่อง สีคู สีตรงขาม สีขัด สีจัด สีHUE และสีTINT
กระบวนการสรางสรรคผลงานทฤษฎีสีตามเนื้อหาที่กําหนด  
 มีทักษะเกี่ยวกับ การผสมสี การใชสีคู สีตัดกัน สีขัด สีขัด สีHUE และสีTINT ฝกการนําไปใชใน
การสรางงานทัศนศิลปตามหลักการใชสี 
 เห็นคุณคาและสะทอนเนื้อหาท่ีกําหนด วิจารณ นําเสนอผลงาน และพัฒนาผลการใชสีของ
ตนเองตามหลักการ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสีคู และสีตรงขาม 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสีขัดและใชสีขัดในการปฏิบัติงานได 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสีจัดและใชสีจัดในการปฏิบัติงานได 
๔.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสีHUEและใชสีHUEในการปฏิบัติงานได 
๕.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสีTINTและใชสีTINTในการปฏิบัติงานได 
๖.   นําหลักการใชสีท่ีไดเรียนรูไปใชในการสรางสรรค และปรับปรุงแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



385 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22207 รายวิชา การออกแบบ 1             กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาเก่ียวกับการออกแบบ ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เคร่ืองใช ผลิตภัณฑตาง ๆ การ
เลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ผังบริเวณสวนหยอม และหองตาง ๆ เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ  
 มีทักษะเบื้องตนการออกแบบไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอย  และการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหประณีตสวยงาม 
 มีความภาคภูมิใจในงานศิลปะออกแบบวัสดุ เคร่ืองใช ผลิตภัณฑตาง ๆ และมีประโยชนตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ 
๒.  มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน 
๓.  เลือกผลงานและการออกแบบทั่วไปไดอยางเหมาะสม 
๔.  สามารถเลือกวัสดุในการออกแบบไดอยางเหมาะสม 
๕.  สามารถออกแบบผังบริเวณสวนหยอมได 
๖.  สามารถออกแบบภายในหองตาง ๆได 
๗.  สามารถออกแบบปกหนังสือตาง ๆได 
๘.  นําความรูความสามารถการออกแบบไปประยุกตใช ในในงานศิลปะท่ีมีความเ ก่ียวของกับ
 ชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนตอการใชสอย 
 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



386 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22208 รายวิชา การออกแบบ 2             กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการออกแบบแฟชั่นตาง ๆ ฝกปฏิบัติตามรปูแบบแฟชั่น
ท่ีสเกตซไว เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และหลักการโฆษณา การออกแบบภาพ ตัวอักษร ภาษาที่ใชในการ
โฆษณาและกราฟกอารต   ฝกปฏิบัติทําโฆษณารูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ 
 มีทักษะในการออกแบบแฟชั่นอยางมีรสนิยมและประหยัด การออกแบบโฆษณาอยางสรางสรรค 
มีคุณธรรมและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการออกแบบ และภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.    มีความรูเก่ียวกับประเภทของงานออกแบบ และหลักวิธีการออกแบบโฆษณา 
๒.   สามารถออกแบบงานโฆษณาไดอยางสรางสรรคและประณีตสวยงาม 
๓.   มีความเขาใจและสามารถออกแบบแฟชั่นจากการสเก็ตซภาพได 
๔.   มีความเขาใจและสามารถออกแบบลวดลาย ภาพสเก็ตซ ตัวอักษร และกราฟกอารต ได 
๕.  สามารถออกแบบสัญลักษณ ไดอยางสรางสรรคและสวยงาม 
๖.   มีทักษะในงานออกแบบอยางสรางสรรคและประณีตและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
๗.  นําความรูความสามารถทางศิลปะการออกแบบไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนตอ
 การใชสอย 
 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



387 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22209 รายวิชา โครงงานทัศนศิลป 1   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายและประเภทของโครงงาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทํา
โครงงาน ลําดับขั้นตอนในการจัดทําโครงงาน  วิธีคิดเรื่องที่จะทําโครงงานทัศนศิลป  การวิเคราะหโครงงาน 
การเลือกเรื่องท่ีจะทําโครงงาน  การต้ังชื่อโครงงาน การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผนและการ
ออกแบบการทดลอง การเขียนเคาโครงของโครงงาน   
 มีทักษะการใชกระบวนการในการทําโครงงานทัศนศิลป โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล 
 มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายและประเภทของโครงงาน 
๒.  มีความรูในกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
๓.  รูลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
๔.  รูวิธีคิดเร่ืองท่ีจะทําโครงงานทัศนศลิป 
๕.  รูวิธีการวิเคราะหโครงงาน  
๖.  เลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
๗.  รูวิธีการตั้งชื่อโครงงาน และการกําหนดวัตถุประสงค 
๘.  รูวิธีการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
๙.  รูวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
๑๐.  รูวิธีการลงมือทําโครงงาน 
11. นําความรูที่ไดไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
  



388 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22210 รายวิชา โครงงานทัศนศิลป 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา การเขียนรายงานโครงงาน  การนําเสนอโครงงาน  นําโครงงานทัศนศิลปที่จัดทํามาเขียน
รายงานและนําเสนอโครงงานได   
 มีทักษะในการเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงาน   
 เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูวิธีการเขียนรายงานโครงงาน 
๒.  รูวิธีการนําเสนอโครงงานทัศนศลิป 
๓.  เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



389 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22211 รายวิชา การปฏิบัติดนตรีไทย 3   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธของการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเชา   มีความสามารถเขาใจลักษณะการ
บรรเลง  ที่ตอเนื่องจากเพลงเหาะมาสูเพลงกลม  
 แสดงอออกดานการบรรเลงรวมวงและนําไปประยุกตใชในงานตางๆของชีวิตประจําวันและจัดให
มีการแสดงมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย 
 เห็นคุณคาของดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรไีทย โดยเฉพาะฆองวงใหญเพลงกลมไดอยางถูกตอง 
๒.   สามารถปฏิบัติเพลงกลมใหเขากับจังหวะฉ่ิงและจังหวะหนาทับไดอยางกลมกลืน ถูกตอง ไมครอม
 จังหวะ 
๓.   มีความเขาใจการเก็บ บํารุง รักษาเคร่ืองดนตรีไทย โดยใหเครื่องดนตรีอยูในสภาพพรอมบรรเลงอยู
 เสมอได และพัฒนาไปจนถึงสามารถดูแลเครื่องดนตรีไทยดวยจิตใจที่รกัและเห็นคณุคาที่แทจริง 
4.  สามารถอธิบายหรืออภิปรายไดวา ดนตรีไทยมีความเปนภูมิปญญาของชาติไดดวยจิตสํานึกท่ีเห็น
 คุณคาของดนตรทีีแทจริง 
5.  มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



390 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22212 รายวิชา การปฏิบัติดนตรีไทย 4   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดุรยิางคศิลปไทยเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ โดยศึกษาที่มาของเพลง ลักษณะเฉพาะ
ของเคร่ือง การนําเครื่องดนตรีไทยแตละชิ้นมาใชบรรเลงไดแก ทานั่ง ทาจับเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอง ศึกษาบท
เพลงในชุดโหมโรงเชา มุงศึกษาเพลงกลม โดย 
 สามารถบรรเลงเสียงที่แตกตางไปจากเดิม ไดแกบันไดเสียงท่ีมีกลุมเสียงปญจมูล ซ ล ท X ร ม X  
ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบตัวตอตัวกับครูผูสอน หลังจากนั้นทําการเรียนรู
แบบศึกษาดวยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยดวยการคิดท่ีสรางสรรค และ
แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค และจัดใหมีการแสดง 
 วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีไทยถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ  
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เขาใจทฤษฎีวาดวยการเปลี่ยนระดับเสียงทางดุริยางคศิลปไทยระบบคู ๔ ของเพลงกลมได 
๒.  มีความสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยเพลงกลมไดและนําไปประยุกตใชในพิธีกรรมประจําชีวิตโดย 
      เปลี่ยนระดับเสียงในการบรรเลงได 
3. มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



391 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22213 รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล  โนตสากล  ศัพทสังคีต ฝกโสตประสาท การดูแลรักษาเครื่องดนตรีท่ี
ถูกตอง 
 ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลที่สนใจ ๑ ชนิด  รูจักสวนประกอบของเครื่องดนตรี  การถอด  การ
ประกอบ  การจับเครื่องมือทานั่ง และทายืน การบรรเลง  การคุมการหายใจ  การฝกบรรเลงเดี่ยว และ
กลุม  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโนตสากลตามลําดับความยากงายของบทฝก  การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีท่ีถูกตอง และใหมีการจัดการแสดง 
 ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรู และเขาใจทฤษฎีดนตรีสากล  การอานโนตสากล 
๒.   มีความรูและทักษะในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรสีากลท่ีสนใจ ๑ ชนิด 
๓.   มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช การเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
4. มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรสีากล 
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



392 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22214 รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล  โนตสากล  ศัพทสังคีต  ฝกโสตประสาท   
 ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่สนใจ  ๑  ชนิด  รูจักสวนประกอบเคร่ืองดนตรี  การดูแลรักษา
เครื่องดนตรีสากลท่ีถูกตอง  ฝกบรรเลงเดี่ยว  บรรเลงกลุม  บรรเลงรวมวง  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตาม
โนตสากลตามลําดับความยากงายของบทฝกปฏิบัติเพลง  และจัดใหมีการแสดง  มีสวนรวมในกิจกรรม
ดนตร ี
 ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรู และเขาใจทฤษฎีดนตรีสากล  ศัพทสังคีต 
๒.   ปฏิบัติเครื่องดนตรีไดคนละ ๑ ชนิด 
๓.   ปฏิบัติแบบฝกได 
๔.  ปฏิบัติเพลงได 
๕.  รูวิธีการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี 
6. มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรสีากล 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



393 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22215 รายวิชา การขับรองเพลงไทย 3   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจบรรยายประวัติความเปนมาของเพลงโขน - ละคร ประเภทของโขน - 
ละคร บทโขน - ละคร 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติขับรองเพลงโขน - ละคร ฝกการควบคุมลม
หายใจ จังหวะ การเอื้อน และการออกเสียง 
 วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคาการขับรอง บทโขน - ละคร ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ           
การขับรอง เห็นคณุคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติของโขน - ละครได 
๒.  จําแนกประเภทของโขน – ละครได 
๓.  อธิบายบทโขน - ละครได 
๔.  ปฏิบัติขับรองเพลงโขน - ละคร โดยใชทักษะหลักการขับรองในการฝกควบคุมการหายใจ การออก
 เสียง จังหวะ และสื่ออารมณเพลงได 
5. เห็นคุณคาเพลงโขน-ละคร  ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



394 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22216 รายวิชา การขับรองเพลงไทย 4   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจบรรยายบทเพลงที่ใชประกอบรํา ประวัติความเปนมาของเพลงรําวง
มาตรฐาน เพลงระบํา 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติขับรองเพลงประกอบราํ เพลงรําวงมาตรฐาน 
เพลงระบํา ฝกการควบคมุลมหายใจ การเอ้ือน จังหวะ และการออกเสียง 
 วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคาการขับรองเพลงประกอบรํา เพลงรําวงมาตรฐาน เพลงระบํา 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการขับรอง เห็นคุณคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายบทเพลงที่ใชประกอบราํได 
๒.  อธิบายประวัติเพลงรําวงมาตรฐานได 
๓.  อธิบายประวัติเพลงระบําได 
๔.  ปฏิบัติขับรองเพลงประกอบรํา เพลงรําวงมาตรฐาน เพลงระบํา โดยใชทักษะหลักการขับรองในการฝก
 ควบคุมการหายใจ การออกเสยีง การเอื้อน จังหวะ และสื่ออารมณเพลงได 
5. เห็นคุณคาเพลงรําวงมาตรฐาน เพลงระบํา ในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



395 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22217 รายวิชา การปฏิบัติซอดวง 1   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ความเปนมาของดนตรีไทย (ซอดวง) สวนประกอบของซอดวง  การ
ประดิษฐซอดวงอยางงาย   การจับซอดวง    การเทียบเสียงซอดวง  การไลเสียงซอดวง     
 วิธีการปฏิบัติโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรู
แบบศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมาย 
และกระบวนที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน และสามารถสรางสรรคการบรรเลงดนตรีไทย 
 บรรยายความงดงามทางดนตรีไทย   เห็นคุณคา   มี จินตนาการ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ
คุณคางานดนตรีไทย  ถายทอดความรูสึก ความคิดตอศิลปะดนตรีอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกประวัติความเปนมาของซอดวงได 
๒.  บอกสวนประกอบของซอดวงได 
๓.  สามารถประดิษฐซอดวงอยางงายได 
๔.  สามารถนั่งจับซอดวงไดถูกตอง 
๕.  ปฏิบัติ การเทียบเสียงซอดวงไดถูกตอง 
๖.  ปฏิบัติการไลเสียงซอดวงไดถูกตอง 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



396 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22218 รายวิชา การปฏิบัติซอดวง 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ  รายวิชาการปฏิบัติซอดวง การสื่อความหมาย และกระบวนที่
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
    มีทักษะ หลักการอานโนตเพลง   สามารถอานโนตเพลง   การปฏิบัติซอตามโนต วิธีการปฏิบัติ
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง 
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษา และสามารถสรางสรรคการบรรเลงดนตรีไทย    
 เห็นคุณคา มีจินตนาการ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานดนตรีไทย  ถายทอดความรูสึก 
ความคิดตอศิลปะดนตรีอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  สามารถเคาะจังหวะไดถูกตอง 
๒.  สามารถอานโนตตัวอักษรได 
๓.  สามารถอานโนตตัวเลขได 
๔.  อานโนตเพลงลาวครวญไดถูกตอง 
๕.  อานโนตเพลงมอญทาอิฐไดถูกตอง 
๖.  อานโนตเพลงลาวจอยไดถูกตอง 
๗.  ปฏิบัติซอตามโนตเพลงลาวครวญไดถูตอง 
๘.  ปฏิบัติซอตามโนตเพลงมอญทาอิฐไดถูตอง 
๙.  ปฏิบัติซอตามโนตเพลงลาวจอยไดถูตอง 
 
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



397 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22219 รายวิชา โครงงานดนตรี 1   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายและประเภทของโครงงานการสืบคนขอมูลเพื่อใหเกิด ลําดับขั้นตอนในการ
จัดทําโครงงาน  วิธีคิดเรื่องที่จะทําโครงงานดนตรี   การวิเคราะหโครงงาน การเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน  
การตั้งชื่อโครงงาน การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
 การเขียนเคาโครงของโครงงาน  การใชกระบวนการในการทําโครงงานดนตรี  โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  
 สรางสรรค ความคิด  ความเขาใจ ความมีเหตุผล  มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใช
อยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายและประเภทของโครงงาน 
๒. มีความรูในกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
๓.  รูลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
๔.  รูวิธีคิดเร่ืองท่ีจะทําโครงงานดนตรี 
๕.  รูวิธีการวิเคราะหโครงงาน  
๖.  เลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
๗.  รูวิธีการตั้งชื่อโครงงาน และการกําหนดวัตถุประสงค 
๘.  รูวิธีการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
๙.  รูวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
๑๐.  รูวิธีการลงมือทําโครงงาน 
11. นําความรูที่ไดไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
  



398 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22220 รายวิชา โครงงานดนตรี 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูในเร่ือง การเขียนรายงานโครงงาน  จากขอมูลที่ไดสืบคนจากแหลงตางๆ 
 มีทักษะการนําเสนอโครงงานดนตรีที่จัดทาํมาเขียนรายงานและนําเสนอโครงงานในรูปแบบตางๆ 
            เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูวิธีการเขียนรายงานโครงงาน 
๒. รูวิธีการนําเสนอโครงงานดนตรี 
๓.  เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
 
  



399 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22221 รายวิชา นาฏศิลป ๓    กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับระบํามาตรฐาน  ความเปนมา  ทารํา และการแตงกายตามแบบแผน  การ
แตงหนาเพ่ือการแสดง   ฝกปฏิบัติการรําระบํามาตรฐาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ   
 มีทักษะในการปฏิบัติทารํา สามารถรําระบํามาตรฐาน ไดอยางถูกตองตามแบบแผน  เขาใจ
ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปไทยกับประวัติศาสตร และวัฒนธรรม   
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงนาฏศิลป เห็นคุณคานาฏศิลปในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายลักษณะของระบํามาตรฐาน 
๒.   มีทักษะทางนาฏศิลป 
๓.   แตงหนาเพ่ือการแสดงไดอยางเหมาะสม 
4.   เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปไทยกับประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  
5.  เห็นคุณคานาฏศิลป  ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



400 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22222 รายวิชา นาฏศิลป 4    กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการรําเดี่ยว  รําคู   ความเปนมา  ทารํา และการแตงกายตามแบบแผน  
หลักการจัดการแสดง   
 มีทักษะในการ ฝกปฏิบัติการรําเดี่ยว  รําคู   เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  สามารถรําเดี่ยว  รําคู  
ไดอยางถูกตองตามแบบแผน  จัดการแสดงในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   
 มีความภาคภูมิใจนาฏศิลปในฐานนะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายลักษณะของราํเดี่ยว  รําคู 
๒.   มีทักษะทางนาฏศิลป 
๓.   จัดการแสดงไดอยางเหมาะสม 
4.   ภาคภูมิใจนาฏศิลป  ในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม   
 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



401 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22223 รายวิชา นาฏศิลปพ้ืนบาน ๑   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย  ความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบาน  ลักษณะการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานใน
ทองถ่ินตางๆ  การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคกลางการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานในจังหวัดสิงหบุร ี  
 มีทักษะในการฝกทักษะการแสดงนาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง และการแสดงนาฏศิลปพื้นบานใน
จังหวัดสิงหบุรี  เพ่ือใหมีทักษะในการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานในทองถ่ินของตน   
 เกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของนาฏศิลปพื้นบานในฐานะที่เปนภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปพ้ืนบาน 
๒.  เขาใจลักษณะการแสดงนาฏศลิปพ้ืนบานในทองถ่ินตางๆ 
๓.  เขาใจลักษณะการแสดงนาฏศลิปพ้ืนบานภาคกลางและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานในจังหวัดสิงหบุรี 
๔.  มีทักษะในการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคกลางและการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานในจังหวัดสิงหบุรี 
5.   มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของนาฏศิลปพื้นบานในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



402 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22224 รายวิชา นาฏศิลปพ้ืนบาน 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบและวิธีการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน  การประยุกตใชนาฏศิลปพื้นบาน   
 มีทักษะในการแสดงนาฏศิลปพื้นบานและสามารถนํานาฏศิลปพื้นบานมาประยุกตใชในโอกาส
ตางๆได    
 เห็นคุณคาของการแสดงนาฏศิลปพื้นบานในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูรปูแบบและวิธีการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน 
๒.  มีทักษะในการประยุกตใชนาฏศลิปพ้ืนบาน 
3.   เห็นคุณคาของการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



403 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22225 รายวิชา การแสดงหนงัใหญ ๑   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาของการแสดง และประเพณีปฏิบัติในการแสดงหนังใหญ  องคประกอบของ
การแสดงหนังใหญ ไดแก ประเภทของตัวหนัง  วงดนตร ี การพากษเจรจา  การเชิดหนัง   
 มีทักษะในการเชิดหนังใหญ  และการพากษเจรจาหนงัใหญ   
 ตระหนกัในความสําคัญของหนังใหญในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความเปนมาของการแสดง และประเพณีปฏิบัติในการแสดงหนังใหญ 
๒.  เขาใจองคประกอบของการแสดงหนังใหญ 
๓.  มีทักษะในการเชิดหนังใหญ 
๔.  มีทักษะในการพากษ เจรจาหนังใหญ 
5.   ตระหนักในความสําคัญของการแสดงหนังใหญ 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



404 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22226 รายวิชา การแสดงหนงัใหญ 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบและวิธีการแสดงหนังใหญ  มีทักษะในการเชิดหนังใหญ  การพากษเจรจา  
การทอดตัวหนัง 
 สามารถจัดการแสดงหนังใหญได อยางถูกตองตามรูปแบบและประเพณกีารแสดงหนังใหญ 
 เห็นคุณคาของหนังใหญในฐานะที่เปนภูมปิญญาทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูรปูแบบและวิธีการแสดงหนังใหญ 
๒.  มีทักษะในการแสดงหนังใหญ 
3.   เห็นคุณคาของหนังใหญในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



405 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22227 รายวิชา โครงงานนาฏศิลป ๑   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายและประเภทของโครงงาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทํา
โครงงาน ลําดับขั้นตอนในการจัดทําโครงงาน  วิธีคิดเร่ืองที่จะทําโครงงานนาฏศิลป การวิเคราะหโครงงาน 
การเลือกเรื่องท่ีจะทําโครงงาน  การต้ังชื่อโครงงาน การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผนและการ
ออกแบบการทดลอง การเขียนเคาโครงของโครงงาน  การใชกระบวนการในการทําโครงงานนาฏศิลป  โดย
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลเพ่ือให
เกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมี
คุณคา 
 มีทักษะในการจัดทําโครงงาน เริ่มตั้งแตการตั้งชื่อโครงงาน กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบการ
ทดลอง เขียนเคาโครงของโครงงาน ไดอยางถูกตองตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 มีความภาคภูมิใจในผลงานการจัดทําโครงงานของตนเอง ซึ่งไดฝกการใชทักษะจริงอยาง
สรางสรรค อันจะสงผลในผูเรียนเกิดความเชื่อมั่น และเห็นคุณคาในตนเอง บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายและประเภทของโครงงาน 
๒.  มีความรูในกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
๓.  รูลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
๔.  รูวิธีคิดเร่ืองท่ีจะทําโครงงานนาฏศิลป 
๕.  รูวิธีการวิเคราะหโครงงาน  
๖.  เลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
๗.  รูวิธีการตั้งชื่อโครงงาน และการกําหนดวัตถุประสงค 
๘.  รูวิธีการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
๙.  รูวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
๑๐.  รูวิธีการลงมือทําโครงงาน 
11.  นําความรูที่ไดไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
  



406 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ22228 รายวิชา โครงงานนาฏศิลป 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา การเขียนรายงานโครงงาน  การนําเสนอโครงงาน   
 มีทักษะในการนําโครงงานนาฏศิลปที่จัดทํามาเขียนรายงานและนําเสนอโครงงานได   
 เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูวิธีการเขียนรายงานโครงงาน 
๒.  รูวิธีการนําเสนอโครงงานนาฏศิลป 
3.  เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



407 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23201 รายวิชา การเขียนภาพสีนํ้า ๑   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาของมนุษยกับการระบายสี  เร่ืองของการมองเห็นสี และธรรมชาติของสีน้ํา   
รูจัก และใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกวิธี รูและปฏิบัติข้ันตอนการระบายสีน้ําไดอยางถูกตอง   
 มีทักษะในการออกแบบสามารถประยุกตรูปแบบ และปฏิบัติการระบายสีน้ําแบบเปยก แบบแหง  
หรอืแหงปนเปยกได  และยังไดเรยีนรู และปฏิบัติเกร็ดวิธีการระบายสีน้ําได 
 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในงานการเขียนภาพสีน้ํา  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกประวัติความเปนมา  การแสดงออก  การสรางสรรค  ความเชื่อในการเขียนภาพได 
๒.  สามารถมองเห็นแลวถายทอดภาพได 
๓.  สามารถบอกคุณสมบัติทางธรรมชาติของสีน้ําได 
๔.  บอกวัสดุอุปกรณ และการใช การเก็บรักษาได 
๕.  สามารถบอกวิธีการระบายสีน้ําแบบตาง ๆ ได 
๖.  สามารถระบายสีแบบเปยกน้ํามากได 
๗.  สามารถระบายสีแบบสีแหงบนสีเปยกได 
๘.  สามารถระบายสีแบบสีแหงบนพ้ืนแหงได 
๙.  สามารถปฏิบัติเกร็ดวิธีตาง ๆในการระบายสีนํ้าได 
 
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



408 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23202 รายวิชา การเขียนภาพสีนํ้า 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา การเขียนภาพสีนํ้า ในการระบายสีน้ําหุนนิ่ง หรือวัตถุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  
รูและปฏิบัติการระบายสีน้ํากับภาพดอกไมใบไม  รูจักการเขียนภาพระยะใกลไกล  และการระบายสีภาพ
ทิวทัศนแมน้ํา , ลําคลอง , ลําธาร เรียนรูและปฏิบัติการระบายสีน้ําสิ่งกอสรางและระบายสีน้ําใบหนาคนได 
 มีทักษะในการออกแบบ  สามารถประยุกตรูปแบบการเขียนภาพสีน้ําไดอยางสรางสรรคสวยงาม
เหมาะแกการนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในงานการเขียนภาพสีน้ํา  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  สามารถระบายสีน้ําหุนนิ่งได 
๒.  สามารถระบายสีน้ําดอกไม และใบไมได 
๓.  สามารถระบายสีน้ําทิวทัศนลําคลอง,ลําธารได 
๔.  สามารถระบายสีน้ําทิวทัศนสิ่งกอสรางได 
๕.  สามารถระบายสีน้ําใบหนาคนได 
 
รวมท้ังหมด  5    ผลการเรียนรู 
  



409 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23203 รายวิชา ศิลปสรางสรรค ๑   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีความงามทางศิลปะ การสรางสรรค หลักและ
วิธีการสรางสรรคงานศิลปะ ๒ มิติ รูปแบบกระบวนการสรางสรรคงานประเภทจิตรกรรมท่ีสัมพันธกับ
แนวความคดิและเทคนิค  
 มีทักษะในการปฏิบัติเก่ียวกับ กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลป ๒ มิติตามรูปแบบ เทคนิค 
และหัวขอที่กําหนด วิจารณ นําเสนอผลงาน และพัฒนาผลงานศิลปะของตนเองตามหลักการ 
 มีความภาคภูมิใจในงานศิลปะการการสรางสรรคงานศิลปะประเภทจิตรกรรม และมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความงามทางศิลปะ 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางสรรคศิลปะ 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก วิธีการ รูปแบบ และกระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลป 
๔.   สรางสรรคผลงานทัศนศิลปตามหัวขอท่ีกําหนดไดอยางถูกตองตามกระบวนการ 
๕.   สรางสรรคผลงานทัศนศิลปตามความคิดสรางสรรคเฉพาะตน ไดอยางเหมาะสมกับแนวความคิด 
๖.   นํากระบวนการสรางสรรคท่ีไดเรียนรูไปใชในการทาํงานศิลปะอ่ืน ๆ และปรับปรงุแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  6    ผลการเรียนรู 
  



410 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23204 รายวิชา ศิลปสรางสรรค 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาเก่ียวกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรที่เก่ียวของกับความงาม หลักและวิธีการ
สรางสรรคงานศิลปะประเภท ๓ มิติ รูปแบบกระบวนการสรางสรรคงานสื่อผสม (MIX MEDIA) ที่สัมพันธ
กับแนวความคดิและเทคนิค  
 มีทักษะในการปฏิบัติเก่ียวกับ กระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ ๓ มิติ ประเภทสื่อผสม (MIX 
MEDIA) ตามรูปแบบ เทคนิค และหัวขอที่กําหนด วิจารณ นําเสนอผลงาน และพัฒนาผลงานศิลปะของ
ตนเองตามหลักการ 
 มีความภาคภูมิใจในงานศิลปะการการสรางสรรคงานศิลปะ ๓ มิติ  ประเภทสื่อผสม และมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสุนทรียศาสตรและความงามทางศิลปะ 
๒.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานศิลปะ ๓ มิติ และสื่อผสม (MIX MEDIA) 
๓.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก วิธีการ รูปแบบ และกระบวนการสรางสรรคงานทัศนศลิป 
๔.   สรางสรรคผลงานทัศนศิลป ๓ มิติ และสื่อผสม ตามหัวขอท่ีกําหนดไดอยางถูกตองตามกระบวนการ 
๕.   สรางสรรคผลงานทัศนศิลป ๓ มิติ และสื่อผสม ตามความคิดสรางสรรคเฉพาะตน ไดอยางเหมาะสม
 กับแนวความคิด 
๖.   นํากระบวนการสรางสรรคท่ีไดเรียนรูไปใชในการทาํงานศิลปะอ่ืน ๆ และปรับปรงุแกไขผลงาน 
 
รวมท้ังหมด  6    ผลการเรียนรู 
  



411 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23205 รายวิชา การปฏิบัติดนตรีไทย ๕   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธของการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเชามีความสามารถเขาใจ  ลักษณะการ
บรรเลงท่ีตอเนื่องจากเพลงเหาะ เพลงกลม 
  มุงไปสูการบรรเลงบทเพลงที่ยากขึ้นไดแกเพลงสาธุการ และแสดงออกดานการบรรเลงรวมวง
และนําไปประยุกตใชในพิธีการของชีวิตประจําวันและจัดใหมีกิจกรรมการแสดง  สามารถซอมแซมเคร่ือง
ดนตรีไทยได ๑ ชิ้น  
 เห็นคุณคาของดนตรีประเภทดนตรีศักดิ์สิทธ์ิท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ภูมิปญญาไทย และจัดใหมีกิจกรรมการแสดง และมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรไีทย โดยเฉพาะฆองวงใหญเพลงสาธุการไดอยางถูกตอง 
๒.   สามารถปฏิบัติเพลงสาธุการใหเขากับจังหวะฉ่ิงและจังหวะหนาทับไดอยางกลมกลืน ถูกตอง ไมครอม
 จังหวะ 
๓.   มีการแสดงออกการเก็บ บํารุง รักษาเคร่ืองดนตรีไทยและสามารถซอมเคร่ืองดนตรีไทยที่ชํารุดได ๑ ชิ้น 
4.  สามารถเขาใจความสัมพันธระหวางเพลงสาธุการซึ่งเปนบทเพลงศักดิ์สิทธ์ิแสดงความเปนภูมิปญญา
 ของชาต ิ
5.  มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
รวมท้ังหมด  5   ผลการเรียนรู 
  



412 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23206 รายวิชา การปฏิบัติดนตรีไทย 6   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาทฤษฎีดุริยางคศิลปไทยเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ โดยศกึษาที่มาของเพลงชํานาญ การนํา
เครื่องดนตรีไทยแตละชิ้นมาใชบรรเลงไดแก ทานั่ง ทาจับเคร่ืองดนตรีที่ถูกตอง ศึกษาบทเพลงในชุดโหมโรง
เชา มุงศกึษาเพลงชํานาญเพ่ือใหการบรรเลงเพลงโหมโรงเชาเกิดความสมบูรณ 
 เนนการเรียนรู แบบตัวตอตัวกับครูผูสอน หลังจากนั้นทําการเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง 
เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยดวยการคิดท่ีสรางสรรคและ จัดใหมีการแสดง 
 วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีไทยถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ  
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจและบรรเลงฆองวงใหญเพลงชํานาญไดถูกตอง 
๒.  เขาใจและบรรเลงฆองวงใหญประกอบจังหวะฉ่ิงและจังหวะหนาทับ โดยมีความสามารถบรรเลงชวงกลับ
 ตนไดอยางถูกตอง 
๓.   มีการแสดงและมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรไีทย 
 
รวมท้ังหมด   3   ผลการเรียนรู 
  



413 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23207 รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนดั ๕     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาการกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรี รูสวนประกอบของอะไหลของเคร่ือง
ดนตร ี การถอด  การประกอบ  การจับเคร่ืองมือ ทานั่ง และทายืน  การบรรเลง  การควบคุมการหายใจ    
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกตอง 
 ฝกปฏิบัติดนตรีสากลเคร่ืองดนตรีสากล ๑ ชนิด  การเทียบเสียงถูกตองเท่ียงตรง  หลักการและ
เทคนิคในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  รู การฝกบรรเลงเดี่ยว และกลุม  การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลตามโนต  
ตามลําดับความยากงายของบทฝก   
 ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   บอกประวัติความเปนมาของเครื่องดนตรีสากลได 
๒.   สามารถอานโนตสากลไดถูกตอง 
๓.   ไลสเกลเสยีงตาง ๆ ไดถูกตอง 
๔.   สามารถประกอบและจับเครื่องมือไดถูกตอง 
๕.   ปฏิบัติเครื่องมือตามโนตคนเดียวไดถูกตอง 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



414 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23208 รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนดั 6     กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา  การกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรีสากล ๑ ชนิด  การเทียบเสียง
ถูกตองเที่ยงตรง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  รูสวนประกอบอะไหลของเครื่องดนตรี  
การถอด  การประกอบ  การจับเคร่ืองมือ  ทานั่ง และยืน  การบรรเลง  การควบคุมการหายใจ   
 การฝกบรรเลงเด่ียวและกลุม  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโนตตามลําดับความยากงายของ
บทฝก  การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรท่ีีถูกตอง  การจัดใหมีการแสดงของนักเรยีน  
 ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโนตเปนกลุมได 
๒.  เก็บรักษา และดูแลเคร่ืองดนตรีไดถูกตอง   
๓.   ใชเทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีได 
๔.   สามารถประกอบ และจับเคร่ืองมอืไดถูกตอง 
๕.   ปฏิบัติเครื่องดนตรีในการแสดง และการนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



415 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23209 รายวิชา การขับรองเพลงไทย ๕   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรู ความเขาใจบรรยายประวัติความเปนมาของเพลงภาษา การใชเพลงภาษาในบท
ละครไทย 
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติขับรองเพลงภาษา ฝกการควบคุมลมหายใจ 
การเอื้อน จังหวะ และการออกเสียง 
 วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคาการขับรองเพลงภาษา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการขับ
รอง เห็นคุณคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติเพลงภาษาได 
๒.  อธิบายการใชเพลงภาษาในบทละครไทยได 
๓.  ปฏิบัติขับรองเพลงภาษา โดยใชทักษะหลักการขับรองในการฝกควบคุมการหายใจ การออกเสียง  
 การเอ้ือน จังหวะ และสื่ออารมณเพลงได 
๔.   เห็นคุณคาเพลงภาษาในบทละครไทย ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



416 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23210 รายวิชา การขับรองเพลงไทย 6   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรู ความเขาใจบรรยายประวัติความเปนมาของเพลงเถา ลักษณะของเพลงเถา ประวัติ
ของบทเพลง 
 กระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติขับรองเพลงเถา ฝกการควบคุมลมหายใจ การ
เอื้อน จังหวะ และการออกเสยีง 
 วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคาการขับรองเพลงเถา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอการขับรอง 
เห็นคณุคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติเพลงเถาได 
๒.  อธิบายลักษณะของเพลงเถาได 
๓.  อธิบายประวัติของบทเพลง ประเภทเพลงเถาได 
๔.  ปฏิบัติขับรองเพลงเถา โดยใชทักษะหลักการขับรองในการฝกควบคุมการหายใจ การออกเสียง  
 การเอ้ือน จังหวะ และสื่ออารมณเพลงได 
5. เห็นคุณคาเพลงเถา ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



417 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23211 รายวิชา เพลงพื้นบาน ๑    กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย  ความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน  ลักษณะเพลงพ้ืนบานในทองถ่ินตางๆ  เพลง
พ้ืนบานภาคกลางเพลงพื้นบานในจังหวัดสิงหบุร ี  
 มีทักษะการแสดงเพลงพื้นบานภาคกลาง และการแสดงเพลงพ้ืนบานในจังหวัดสิงหบุรี  สามารถ
แสดงเพลงพ้ืนบานในทองถ่ินของตนได   
 เกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของเพลงพ้ืนบานในฐานะที่เปนภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจความหมายและความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน 
๒.  เขาใจลักษณะการแสดงเพลงพ้ืนบานในทองถ่ินตางๆ 
๓.  เขาใจลักษณะการแสดงเพลงพ้ืนบานภาคกลางและการแสดงเพลงพ้ืนบานในจังหวัดสิงหบุรี 
๔.  มีทักษะในการแสดงเพลงพ้ืนบานภาคกลางและการแสดงเพลงพื้นบานในจังหวัดสิงหบุรี 
5. มคีวามภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของเพลงพ้ืนบานในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



418 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23212 รายวิชา เพลงพื้นบาน 2    กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบและวิธีการแสดงเพลงพื้นบาน  การแตงเพลงพื้นบาน  การประยุกตใชเพลงพ้ืนบาน  
เพื่อใหมีความรูในการนําเพลงพื้นบานไปประยุกตใชในโอกาสตางๆได 
 มีทักษะในการแสดงเพลงพื้นบาน แตงเพลงพื้นบาน และสามารถนําเพลงพ้ืนบานไปประยุกตใช
ในโอกาสตางๆได    
 เห็นคุณคาของการแสดงเพลงพ้ืนบานในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูรูปแบบและวิธีการแสดงเพลงพ้ืนบาน 
๒.  มีทักษะในการแตงเพลงพ้ืนบาน 
๓.  มีทักษะในการประยุกตใชเพลงพื้นบาน 
๔.  เห็นคุณคาของการแสดงเพลงพื้นบานในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



419 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23213 รายวิชา นาฏศิลป ๕        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการสรางสรรคระบํา ดานดนตรี  เพลงรอง การแตงบทรอง การออกแบบการแตงกาย  
การออกแบบทารํา  และอุปกรณประกอบการแสดง รวบรวมขอมูลทองถ่ินเพื่อสรางสรรคระบําที่สงเสริม
ภูมิปญญาทองถ่ินได  อยางนอย ๑ ชุด เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ   
 มีทักษะในการสรางสรรคระบํา และสงเสริมการอนุรกัษภูมิปญญาทองถ่ิน   
 มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน    
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูจักนาฏศิลปประเภทระบํา 
๒.  บอกหลักการสรางสรรคระบํา 
๓.  รูจักภูมิปญญาในทองถ่ินของตน 
 
รวมท้ังหมด   3   ผลการเรียนรู 
  



420 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23214 รายวิชา นาฏศิลป 6        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการสรางสรรคระบํา ดานดนตรี เพลงรอง การแตงบทรอง การออกแบบการแตงกาย  
การออกแบบทารํา  และอุปกรณประกอบการแสดง สรางสรรคระบําท่ีสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินไดอยาง
สวยงามตามแบนาฏศิลปไทย  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ   
 มีทักษะในการสรางสรรคระบํา และสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ถูกตองตามหลักการ
สรางสรรคระบํา อยางนอย ๑ ชุด 
 มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน    
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกหลักการสรางสรรคระบํา 
๒.  สรางสรรคระบําที่เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓.  รูจักภูมิปญญาในทองถ่ินของตน 
 
รวมท้ังหมด   3   ผลการเรียนรู 
  



421 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23215 รายวิชา นาฏศิลปสรางสรรค ๑   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย  ความเปนมา  องคประกอบของนาฏศิลปสรางสรรค  หลักและวิธีการ
สรางสรรคการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค  
 มีทักษะในการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค โดยมีองคประกอบครบถวนตามหลักและ
วิธีการสรางสรรค  
 มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของนาฏศิลปสรางสรรคในฐานะท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปสรางสรรค 
๒.  อธิบายองคประกอบของนาฏศิลปสรางสรรค 
๓.  อธิบายหลักและวิธีการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค 
๔.  มีทักษะในการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค 
5.  มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของนาฏศิลปสรางสรรค 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



422 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23216 รายวิชา นาฏศิลปสรางสรรค 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาแนวคดิ รูปแบบในการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค  
 มีทักษะในการออกแบบการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค โดยมีองคประกอบครบถวนตามหลักและ
วิธีการสรางสรรค และมีทักษะในการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค 
 มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของนาฏศิลปสรางสรรคในฐานะท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายแนวคดิ การออกแบบการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค 
๒. มีทักษะในการออกแบบการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค 
๓. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค 
๔.  มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของนาฏศิลปสรางสรรค 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



423 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23217 รายวิชา การแสดงลิเก ๑   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมาของการแสดงลิเก  วิธีการแสดงลเิก  การแตงกาย การรอง  การรําออก รําเขา  
การเจรจา และการแสดงในบทบาทตางๆ  มีทักษะในการรอง  การรําออก รําเขา  การเจรจา และการ
แสดงในบทบาทตางๆ   
 มีทักษะในการแสดงลิเก  สามารถแสดงลิเก แตงกาย รอง  รําออก รําเขา  เจรจา และแสดง
บทบาทตางๆ  ไดอยางถูกตองตามรูปแบบการแสดงลิเก 
  มีสวนรวมในการอนรุักษ  และภาคภูมิใจในศิลปะพื้นบานอันเปนภูมิปญญาทางศิลปะของไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความเปนมาของการแสดงลิเก 
๒.  เขาใจวิธีการการแตงกาย  การรอง  การราํ การเจรจา และการแสดงในบทบาทตางๆ 
๓.  มีทักษะในการรอง  การรํา การเจรจา และการแสดงในบทบาทตางๆ 
๔.  ตระหนักในความสําคัญของการแสดงลิเกในฐานะที่เปนศิลปะพื้นบานอันเกาแกของไทย 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



424 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23218 รายวิชา การแสดงลิเก 2    กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักและวิธีการแสดงลิเก  การเขียนบทลิเก   
 มีทักษะในการแสดงลิเกไดตามบทบาทอยางเหมาะสม  สามารถเขียนบทและจัดการแสดงลิเกได
ตามหลักและวิธีการแสดงลิเก    
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะพ้ืนบานอันเปนภูมิปญญาทางศิลปะของไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูหลักและวิธีการแสดงลิเก การเขียนบทลิเก 
๒.  มีทักษะในการเขียนบทลิเก 
๓.  มีทักษะในการแสดงลิเก 
๔.  เห็นคุณคาของการแสดงลิเกในฐานะที่เปนศิลปะพื้นบานอันเกาแกของไทย 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



425 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23219 รายวิชา การแสดงละคร ๑   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของการแสดงละคร  องคประกอบของการแสดงละคร  ประเภทของการแสดง
ละคร  
 มีทักษะในการฝกทักษะการแสดงละครเบื้องตน  เพื่อใหมีทักษะในการแสดงละครสามารถแสดง
ละครได   
 ตระหนกัถึงความสําคัญของการแสดงละครในฐานะที่เปนศิลปะแขนงหนึ่ง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายของการแสดงละคร 
๒.  บอกองคประกอบของการแสดงละคร 
๓.  บอกประเภทของการแสดงละคร 
๔.  มีทักษะในการแสดงละครเบื้องตน 
5.  ตระหนักถึงความสําคัญของการแสดงละครในฐานะท่ีเปนศิลปะแขนงหนึ่ง 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



426 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23220 รายวิชา การแสดงละคร 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาการวิธีเขียนบทละคร  วิธีการแสดงละคร   
 มีทักษะในการเขียนบทละคร และแสดงละครตามบทละครท่ีกําหนดไดอยางครบองคประกอบ    
 เห็นคุณคาของการแสดงละคร และมีความภาคภูมิใจในผลงานการสรางสรรคละคร 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีทักษะในการเขียนบทละคร 
๒.  รูวิธีการแสดงละคร 
๓. แสดงละครตามบทละครที่กําหนด 
๔.  เห็นคุณคาของการแสดงละคร และมีความภาคภูมิใจในผลงานการสรางสรรคละคร 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



427 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23221 รายวิชา กระบี่กระบอง ๑   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของการแสดงกระบี่กระบอง   พ้ืนฐานการฝกหัดกระบี่กระบอง  การ
ใชจังหวะในการแสดง  การฝกหัดกระบ่ีกระบองเบื้องตน  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแสดง
ศิลปะปองกันตัวกระบี่กระบอง  
 มีทักษะในการแสดงกระบี่กระบอง  สามารถแสดงไดอยางถูกตองสวยงาม และดวยความ
สนุกสนาน 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะปองกันตัว เห็นคุณคาของการแสดงกระบี่กระบองในฐานะที่เปน
วัฒนธรรมมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยและภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หลักการฝกกระบี่กระบอง 
๒.  การใชจังหวะในการฝก 
๓.  มีทักษะพื้นฐานในการฝกกระบ่ีกระบอง 
4.  อธิบายความเปนมาของการแสดงกระบี่กระบอง 
5.  บอกองคประกอบของการแสดงกระบี่กระบอง 
6.  บอกประเภทของการแสดงกระบ่ีกระบอง 
 
รวมท้ังหมด   6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ศ23222 รายวิชา กระบี่กระบอง 2   กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง      จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการแสดงการใชอาวุธ(ท่ีใชในการแสดง)   การแตงกายตามแบบของศิลปะ
ปองกันตัว  การประดิษฐอาวุธอยางงายสําหรับการแสดง   
 มีทักษะในการฝกปฏิบัติการแสดงกระบี่กระบอง เทคนคิการแสดงศลิปะปองกันตัวกระบี่กระบอง  
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถแสดงศลิปะปองกันตัวไดอยางถูกตองสนุกสนาน   
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะปองกันตัว เห็นคุณคาของการแสดงกระบี่กระบองในฐานะที่เปน
วัฒนธรรมมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยและภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายลักษณะของการแสดงกระบี่กระบอง 
๒.  อธิบายลักษณะการแตงกายของกระบี่กระบอง 
๓.  มีทักษะในการแสดงศิลปะปองกันตัวกระบี่กระบอง 
๔.  เทคนิคการแสดงศิลปะปองกันตัวกระบี่กระบอง 
๕.  ประดิษฐอาวุธอยางงายสําหรับการแสดง(ใชสําหรับการแสดง) 
6.  เห็นคุณคาของการแสดงกระบี่กระบองในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 
รวมท้ังหมด   6   ผลการเรียนรู 
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รายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
I20๒๐๑ การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS1) 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
I20๒๐2 การสื่อสารและนําเสนอ (IS 2)           2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
I20๒๐3 เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน (IS 3) 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา I20201 รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS 1)     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3         เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ ตั้งประเด็นปญหา/ตั้งคําถาม ในเรื่องที่สนใจโดยเร่ิมจากตนเอง 
เชื่อมโยงกับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตรสาขาตาง ๆ 
คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบ วางแผน รวบรวม
ขอมูล ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล  
 โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม ทํางานบรรลุผลตามเปาหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด 
ดวยการกํากับดูแล ชวยเหลือของครูอยางตอเน่ือง สังเคราะห สรุปองคความรู และรวมกันเสนอแนวคิด 
วิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุมในการวิพากษ เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู 
เปรียบเทียบเชื่อมโยงองคความรู สังเคราะห สรุป อภิปราย  
 เพ่ือใหเห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ตั้งประเด็นปญหาโดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ เร่ิมจากตนเอง ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
2.  ตั้งสมมติฐานประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจ 
3.  ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเด็นที่เลือก จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
5.  ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูลได 
6.  วิเคราะหขอคนพบดวยสถิติที่เหมาะสม 
7.  สังเคราะห สรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุม 
8.  เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบ 
9.  เห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา I20202 รายวิชา การสื่อสารและนําเสนอ (IS 2)           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3         เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบ จากขอมูลองคความรูจาก
การศึกษาคนควา ในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู  (Research and Knowledge 
Formation) โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปแบบของรายงานเชิงวิชาการเปนภาษาไทย
ความยาว จํานวน 2,500 คํา มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดอยางหลากหลาย เรียบเรียง
และถ ายทอดความคิดอยางชัดเจนเปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 
Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
 โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคผลงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบ และวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา   
3.  นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือ
 กลุม (Oral Panel Presentation) โดยใชสื่อ อุปกรณในการนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม 
4.  เผยแพรผลงานสูสาธารณะในรูปแบบบทความวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ตีพิมพในเอกสาร 
 วารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา I20203 รายวิชา เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน (IS 3) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3          
 

 กิจกรรมบริการสังคม (Social Service Activity) เปนกิจกรรมท่ีนําความรู หรือประยุกตใช
ความรูหรือประสบการณจากสิ่งที่ศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาคนควาและสราง
อ ง ค ค ว า ม รู  ( Research and Knowledge Formation – IS 1 )  แล ะ ก าร สื่ อ ส า รแ ล ะนํ า เ ส น อ 
(Communication and Presentation – IS 2) ไปสูการปฏิบัติในการสรางสรรคโครงงาน/โครงการตาง ๆ 
ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการกําหนดเปาหมาย 
วัตถุประสงค วางแผน การทํางาน และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติ 
กิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ  
 โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมี
คาจางตอบแทน  
 เพ่ือสรางใหเกิดความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วิเคราะหองคความรูหรือประสบการณจากการเรียนในสาระ IS 1 และ IS 2 เพ่ือกําหนดแนวทางไปสู
 การปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคม (Public Service) 
2.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการปฏิบัติงาน
 หรอืกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
6.  แสดงผลงานตอชุมชน 
7.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรู 
 
รวมท้ังหมด   7   ผลการเรียนรู 
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รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ก21901 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21902 ลูกเสือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21903 เนตรนารี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21904 ยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21907 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21908 ลูกเสือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21909 เนตรนารี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก21910 ยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22901 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22902 ลูกเสือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22903 เนตรนารี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22904 ยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22907 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22908 ลูกเสือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22909 เนตรนารี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก22910 ยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23901 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23902 ลูกเสือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23903 เนตรนารี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23904 ยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23907 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23908 ลูกเสือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23909 เนตรนารี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก23910 ยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21901 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 สํารวจความสามารถของตนเอง เพ่ือใหรูถึงขอดีของตนเองและนําความสามารถดานดีนั้นไปใชใน
การทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน ศึกษาคุณคาและความสัมพันธระหวางตน บุคคลอ่ืน และสิ่งแวดลอม เรียนรูการ
ปฏิบัติตนที่สงผลกระทบตอบุคคลอื่น และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหปฏิบัติตนบนพื้นฐานการยอมรับและเห็น
คุณคาตอผูอื่น เรียนรูเรื่องอารมณ สามารถจัดการอารมณดวยเหตุผล มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเปน
ทักษะชีวิตสําหรับวัยรุน ไดฝกทกัษะการฟง มีหลักการฟงที่ดี และมีประสิทธิภาพ รูจักคําถามปลายปด และ
ปลายเปด สามารถบอกประโยชนของการใชคําถามท่ีดีได 
 ผูเรียนไดวางแผนการเรียน โดยการรูถึงประโยชนและความสําคัญของการแบงเวลา สามารถท่ี
จัดการตารางการแบงเวลาในการทํากิจวัตรประจําวันเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับนิสัยการเรียน  
 เกิดความสนใจกระตือรือรนตอการวางแผนการเรียน และมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถบอกความสามารถของตนเอง และขอดีของความสามารถท่ีตนเองมีอยูได 
๒. สามารถใชความสามารถที่ตนมีอยูเพื่อเปนประโยชนแกผูอื่นได 
๓. บอกคณุคาและความเก่ียวของสัมพันธกันระหวางตน กับบุคคลและสิ่งอ่ืน ๆ รอบตัว 
๔. บอกการปฏิบัติตนที่สงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนและสิ่งอื่น ทั้งทางดีและไมดี  
๕. ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานการยอมรับและเห็นคุณคาตอผูอ่ืน                                          
๖. สามารถบอกเหตุผลของการกระทําจากสถานการณได 
๗. บอกไดถึงแสดงออกท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม 
๘. สามารถบอกหลักการฟงที่ดีมีประสิทธิภาพได 
๙. สามารถแยกประเภทคําถามปลายเปด คําถามปลายปดและบอกประโยชนได 
๑๐. สามารถใหเหตุผลไดวา คําถามใดที่นาตอบ  คําถามใดท่ีไมนาตอบ 
๑๑. สามารถบอกประโยชนและความสําคัญของการแบงเวลาได 
๑๒. สามารถเขียนตารางการแบงเวลาในการทํากิจวัตรประจําวันของตนเองไดอยางเหมาะสมกับนิสัยการ
 เรียนของตนเอง 
๑๓. มีความสนใจกระตือรือรนตอการวางแผนการเรียนของตน และมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียน  
 การสอน 
 
รวมท้ังหมด   13   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21902 รายวิชา ลูกเสือ         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพิ่มข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี 
โท เอกและวิชา เคร่ืองหมายลูกเสือโลก  เปนรูปวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔.๓ ซม.  มีตราเคร่ืองหมา 
เฟอร-เดอร  -รีส   ลอมรอบดวยเชือกสีขาวเปนรูปวงกลม  ผูกเปนเงื่อนพิรอดอยูเบื้องลาง    
 โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติดวยตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเปนพิเศษ   
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  
แกสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.   ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.  ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ 
๖.    เขาใจเร่ืองราวของกิจการของลูกเสือ 
๗.   ระเบียบแถวของลูกเสือ 
๘.    ยอมรับและปฏิบั ติตามคําปฎิญาณ  กฎและคติพจน ของลูกเสือ 
๙.   สาธิตและการบรรจุเคร่ืองหลังอยางถูกตองสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืน 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21903 รายวิชา เนตรนารี         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพิ่มข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี 
โท เอกและวิชา เคร่ืองหมายลูกเสือโลก  เปนรูปวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔.๓ ซม.  มีตราเคร่ืองหมา 
เฟอร-เดอร  -รีส   ลอมรอบดวยเชือกสีขาวเปนรูปวงกลม  ผูกเปนเงื่อนพิรอดอยูเบื้องลาง    
 โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติดวยตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเปนพิเศษ   
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  
แกสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.   ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.  ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ 
๖.    เขาใจเร่ืองราวของกิจการของลูกเสือ 
๗.   ระเบียบแถวของลูกเสือ 
๘.    ยอมรับและปฏิบั ติตามคําปฎิญาณ  กฎและคติพจน ของลูกเสือ 
๙.   สาธิตและการบรรจุเคร่ืองหลังอยางถูกตองสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืน 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21904 รายวิชา ยุวกาชาด         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจและเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี  
 โดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนวย กลุม หมู  
 เพ่ือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ  กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรูความเขาใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
๒. มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี  สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
๓. มีเมตตา  กรุณา และมีไมตรีจิตตอบุคคลทั่วไป 
๔. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมและเห็นคุณคาในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๕. ปฏิบัติกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



438 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21907 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสิงหบุรี เรียนรูข้ันตอนตางๆ 
ในการเรยีน คนหาวิธีการเรียนท่ีจะทําใหตนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยางภาคภูมิใจ 
 วิเคราะหผลการเรียนของตนเอง ระบุกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดคะแนนดี และไมดี รูสาเหตุ   ที่ทํา
ใหผลการเรียนดีและไมดี เรียนรูการฝนและรูจักหาเหตุผลใหความฝน รูจักการจินตนาการในทางที่ดี ศึกษา 
คนหาขอมูลเก่ียวกับลักษณะของอาชีพจากแหลงตาง ๆ  สามารถตัดสินใจเลือกเร่ืองของอาชีพที่จะนําเสนอ 
เรียนรูการนําเสนองาน เรียนรูการฟงการนําเสนอของเพ่ือน เกิดความภาคภูมิใจใจอาชีพ  แลกเปลี่ยน
ขอมูลกับเพ่ือน เปรียบเทียบความสอดคลองของคุณสมบัติของบุคคลในอาชีพที่สนใจ วิเคราะหไดถึง
คุณสมบัติท่ีตองปรับปรุงในการเขาสูอาชีพที่สนใจ ศึกษาอาชีพกลุมประชาคมอาเซยีน 
 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางรวมมือรวมใจ มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชา และเจตคติท่ีดีตออาชีพ รวมทั้ง
มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 
ผลการเรียนรู 
1. ระบุสาระการเรียนรูที่ไดคะแนนยังไมอยูในระดับดี และสาระการเรยีนรูที่เรียนไดดี 
2. บอกสาเหตุที่ทําใหผลการเรียนทั้งดีและไมดี 
3. สามารถบอกลักษณะของอาชีพในฝนของตนได 
4. สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพมานําเสนอไดอยางมีเหตุผล และมีความภูมิใจในอาชีพท่ีตนเองไดนําเสนอ 

5. ศึกษาขอมูลอาชีพที่สนใจจากแหลงขอมูลตาง ๆ และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพ่ือนเพ่ือใหมี
ขอมูลท่ีชัดเจนขึ้นได 

6. เปรียบเทยีบความสอดคลองของคณุสมบัติของตนเองกับคุณสมบัติของบุคคลในอาชีพที่สนใจ 

7. ระบุคุณสมบัติที่ตองปรับปรุงในการเขาสูอาชีพที่สนใจ 

8. รูจักการฝนและจินตนาการไปในทางที่ดี และสามารถคิดเหตุผลฝนของตนเองไดอยางมีเหตุผล 

9. สามารถบอกอาชีพกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 8 อาชีพได 
10. สามารถเลือกอาชีพประชาคมอาเซยีนที่ตนเองชอบ และสามารถบอกเหตุผลของอาชีพอาเซียนได 
๑1. สามารถบอกวิธีการเรียนรูจนจบการศึกษา 

1๒. เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขียนขั้นตอนวิธีการเรียนใหจบหลักสูตรการศึกษาของตน 

1๓. เพ่ือใหผูเรียนนําขั้นตอนวิธีการเรียนใหจบหลักสูตรการศึกษาของตนเองไปปฏิบัติอยางภาคภูมิใจ 

 
รวมท้ังหมด   13   ผลการเรียนรู 
  



439 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21908 รายวิชา ลูกเสือ         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพิ่มข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี 
โท เอกและ  ผูกเปนเงื่อนพิรอดอยูเบื้องลาง สามารถอานและใชแผนที่ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การปฏิบัตเิก่ียวกับการปฐมพยาบาล   
 โดยใชกระบวนการฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเปนพิเศษ   
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  
แกสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.    ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    กอและจุดไฟกลางแจงแลวปรุงอาหารอยางพอเพียงสําหรับ ๒  คน 
๖.   สามารถอานและใชแผนที่  เข็มทิศ และรูจักบริเวณที่ตนอยูโดยพิจารณาจากเข็มทิศ และสิ่งแวดลอมที่
 มองเห็นดวยตาเปลา 
๗.   เงื่อนของลกูเสือสามัญรุนใหญ 
๘.    วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปฐมพยาบาล 
๙.   ความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
  



440 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21909 รายวิชา เนตรนารี         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพิ่มข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี 
โท เอกและ  ผูกเปนเงื่อนพิรอดอยูเบื้องลาง สามารถอานและใชแผนที่ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การปฏิบัตเิก่ียวกับการปฐมพยาบาล   
 โดยใชกระบวนการฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเปนพิเศษ   
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  
แกสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.    ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    กอและจุดไฟกลางแจงแลวปรุงอาหารอยางพอเพียงสําหรับ ๒  คน 
๖.   สามารถอานและใชแผนที่  เข็มทิศ และรูจักบริเวณที่ตนอยูโดยพิจารณาจากเข็มทิศ และสิ่งแวดลอมที่
 มองเห็นดวยตาเปลา 
๗.   เงื่อนของลกูเสือสามัญรุนใหญ 
๘.    วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปฐมพยาบาล 
๙.   ความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
  



441 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก21910 รายวิชา ยุวกาชาด         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจและเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี
 โดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนวย กลุม หมู  
 เพ่ือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ  กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรูความเขาใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
๒. มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี  สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
๓. มีเมตตา  กรุณา และมีไมตรีจิตตอบุคคลทั่วไป 
๔. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมและเห็นคุณคาในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๕. มีทักษะปฏิบัติกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู 
  



442 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22901 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ระบุ อธิบาย อภิปรายและวิเคราะหตนเองไดเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของตนเอง 
ความตองการของตนเอง คุณลักษณะเฉพาะตน ขอดีและขอดอยของตนเอง บุคลิกภาพของตนเอง หนาท่ี
ความรับผิดชอบของตนเอง การรับรูเก่ียวกับอารมณของตนเองและผูอ่ืน วิธีการจัดการอารมณของตนเองอยาง
เหมาะสม การสรางสัมพันธภาพและการปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม เขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล 
ยอมรับในความคิดของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  สามารถสื่อสารความคิด  ความรูสึกใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล สามารถท่ีจะเลือกบุคคลตนแบบในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของกิจกรรมแนะแนว มีความรอบรูในเรื่องหลักสูตรการเรียน ความสําคัญและคุณคา
แตละรายวิชา การพัฒนาผลการเรียนของตนเอง รูจักศักยภาพของตนเอง ความถนัด ความสนใจ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรู การจัดการบริหารเวลาของตนเองอยางเหมาะสมในการเรียน การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การเรียน  รวมทั้งรูจักความหมายและความสําคัญของอาชีพ ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกอาชีพ อาชีพตาง ๆ ในยุค
ปจจุบันรวมทั้งคุณสมบัติของผูที่ประกอบอาชีพตาง ๆ  
 โดยนักเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูล มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและมี
ทักษะทางการเรียนรู ทักษะในการสื่อสารและการออกแบบชิ้นงานอยางสรางสรรค 
 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางรวมมือรวมใจ มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชา และเจตคติท่ีดีตออาชีพ รวมทั้ง
มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 

ผลการเรียนรู 
1. ผูเรียนอธิบายคุณลักษณะ/เอกลักษณของตนเองได 
2. ผูเรียนบอกขอดีและขอดอยของตนเองได 
3. ผูเรียนบอกลักษณะบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในของตนเองได  

4. ผูเรียนรับรูเก่ียวกับอารมณของตนเองและผูอื่นได 
5. ผูเรียนอธิบายวิธีจัดการอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม 

6. ผูเรียนประเมินตนเองและวิเคราะหผลการประเมินความฉลาดทางอารมณของตนเองได 
7. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารความคิด  ความรูสึกใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางเหมาะสม 

8. ผูเรียนเลือกและวิเคราะหลักษณะของบุคคลตนแบบในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

9. ผูเรียนระบุความสําคัญของการเรียนกิจกรรมแนะแนวได 
10. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนกิจกรรมแนะแนว 

11. ผูเรียนอธิบายความสําคัญของหลักสตูรการเรียน คุณคาแตละรายวิชาได 
12. ผูเรียนบอกวิธีการพัฒนาผลการเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม 

13. ผูเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูลและมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี 
14. ผูเรียนบอกความหมายและความสําคัญของอาชีพได 
15. ผูเรียนอธิบายปจจัยที่สงผลตอการเลือกอาชีพ 
16. ผูเรียนยกตัวอยางอาชีพตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย 
17. ผูเรียนอธิบายคุณสมบัติของผูที่ประกอบอาชีพตาง ๆ ได 
 

รวมท้ังหมด   17   ผลการเรียนรู 



443 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22902 รายวิชา ลูกเสือ              กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพ่ิมข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือ ตรี 
โท เอก  รูจักหนาที่ของตนเอง  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการเดินทางสํารวจ และปฏิบัติกิจกรรมตามที่
คณะกรรมการลูกเสือกําหนด 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ผูทั้งกาย วาจา ใจ 
๖.    บํารุง รักษาสิ่งแวดลอม 
๗.    สามารถทําการสํารวจการเดินทางไกล 
๘.   การแสดงออกทางศิลปะ 
 
รวมท้ังหมด   8   ผลการเรียนรู 
  



444 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22903 รายวิชา เนตรนารี         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพ่ิมข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือ ตรี 
โท เอก  รูจักหนาที่ของตนเอง  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการเดินทางสํารวจ และปฏิบัติกิจกรรมตามที่
คณะกรรมการลูกเสือกําหนด 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ผูทั้งกาย วาจา ใจ 
๖.    บํารุง รักษาสิ่งแวดลอม 
๗.    สามารถทําการสํารวจการเดินทางไกล 
๘.   การแสดงออกทางศิลปะ 
 
รวมท้ังหมด   8   ผลการเรียนรู 
  



445 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22904 รายวิชา ยุวกาชาด         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจและเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี
 โดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนวย กลุม หมู  
 เพ่ือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกความเปนมาของกาชาดและยุวกาชาด 
๒. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณและบําเพ็ญประโยชน 
๓. ปฎิบัติกิจกรรมที่เก่ียวของกับเงื่อน 
๔. มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 

 
  



446 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22907 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ระบุ ยกตัวอยาง อธิบาย อภิปรายและวิเคราะหตนเองไดเก่ียวกับบทบาท หนาที่ 
การปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมของวัยรุน  พฤติกรรมการมีความรักในวัยเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตั้งครรภในวัยเรียน รวมทั้งวิธีการการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร การอยูรวมกันกับผูอื่น พฤติกรรม
ของวัยรุน การมีทักษะในการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม นอกจากนี้สามารถรับรูตนเองไดในเรื่อง
ความชอบ ความถนัด ความสนใจของตนเองผานการเรียนรูโดยใชทฤษฎีพหุปญญา สํารวจ วิเคราะหพหุ
ปญญาที่ตรงกับความสามารถของตนเอง แนวทางในการพัฒนาตนเอง ความเชื่อมโยงของพหุปญญาและ
การประกอบอาชีพตาง ๆ รูจักการวางแผนตั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รูจักโลก
ของงานอาชีพใน ยุคปจจุบัน สถานการณปจจุบันและปจจัยที่สงผลตอการประกอบอาชีพ  
 โดยนักเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูล มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและมี
ทักษะทางการเรียนรู ทักษะในการสื่อสารและการออกแบบชิ้นงานอยางสรางสรรค 
  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางรวมมือรวมใจ มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชา และเจตคติท่ีดีตออาชีพ รวมทั้ง
มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ผูเรียนระบุเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของวัยรุนได   
2.  ผูเรียนอภิปรายและวิเคราะหขอดีและขอเสยีของพฤติกรรมการมีความรกัในวัยเรยีนไดเหมาะสม 

3.  ผูเรียนวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตั้งครรภในวัยเรยีนได 
4.  ผูเรียนระบุวิธีการการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรได 
5.  ผูเรียนมีความเขาใจในตนเองและผูอื่น 

6.  ผูเรียนตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมการรงัแกกันของวัยรุนในโรงเรียน 

7.  ผูเรียนมีทักษะในการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

8.  ผูเรียนรับรูตนเองไดในเร่ืองความชอบ ความถนัด ความสนใจของตนเอง 

9.  ผูเรียนอธิบายทฤษฎีพหุปญญาทั้ง 8 ดานของมนุษยได 
10. ผูเรยีนสํารวจ วิเคราะหพหุปญญาที่ตรงกับความสามารถของตนเองได 
11. ผูเรยีนบอกแนวทางในการพัฒนาตนเองได 
12. ผูเรยีนวิเคราะหความเชื่อมโยงของพหุปญญาและการประกอบอาชีพและออกแบบผลงานได 
13. ผูเรยีนยกตัวอยางอาชีพตาง ๆ ในยุคปจจุบันได 
14. ผูเรยีนวิเคราะหปจจัยรวมทั้งสถานการณท่ีสงผลตอการประกอบอาชีพตาง ๆ ได 
15. ผูเรยีนมีทักษะในการสืบคนขอมูลและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

16. ผูเรยีนสามารถนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรคและนาสนใจ  
 
รวมท้ังหมด   16   ผลการเรียนรู 
  



447 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22908 รายวิชา ลูกเสือ              กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพ่ิมข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือ ตรี 
โท เอก  รูจักหนาที่ของตนเอง  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการเดินทางสํารวจ  และวิชาพิเศษ  และปฏิบัติ
กิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการลูกเสือกําหนด   
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.    เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.   ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ผูทั้งกาย วาจา ใจ 
๖.   สามารถทดสอบสมรภาพทางกาย 
๗.   กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ 
๘.   สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนใจเปนพิเศษ 
๙.   การบริการที่ดี 
๑o. ลูกเสือจะตองปฏิบัติกิจกรรมการเขาคายพักแรม 
 
รวมท้ังหมด   10   ผลการเรียนรู 
  



448 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22909 รายวิชา เนตรนารี         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือเพ่ิมข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือ ตรี 
โท เอก  รูจักหนาที่ของตนเอง  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการเดินทางสํารวจ  และวิชาพิเศษ  และปฏิบัติ
กิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการลูกเสือกําหนด   
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.    เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.   ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.   ศรทัธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ผูทั้งกาย วาจา ใจ 
๖.   สามารถทดสอบสมรภาพทางกาย 
๗.   กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ 
๘.   สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนใจเปนพิเศษ 
๙.   การบริการที่ดี 
๑o. ลูกเสือจะตองปฏิบัติกิจกรรมการเขาคายพักแรม 
 
รวมท้ังหมด   10   ผลการเรียนรู 
  



449 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก22910 รายวิชา ยุวกาชาด         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจและเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี 
 โดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนวย กลุม หมู  
 เพ่ือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความเปนมาของกาชาดและยุวกาชาด 
2. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณและบําเพ็ญประโยชน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่เก่ียวของกับเงื่อน 
4. มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
  



450 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23901 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ระบุ อธิบาย อภิปราย ยกตัวอยางและวิเคราะหตนเองไดเกี่ยวกับความชอบ ความ
ถนัด ความสนใจ ของตนเอง สํารวจตนเอง มีความเขาใจตนเองรักและเห็นคุณคาในตนเอง ภาคภูมิใจใน
ตนเองและรูจักกับบุคลิกภาพของตนเอง วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ความสอดคลองระหวาง
บุคลิกภาพกับการวางแผนเลือกศึกษาตอ รูจักและเขาใจการสรางและพัฒนา Mindset ของตนเองอยางมี
เปาหมาย เขาใจในเรื่องของเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เสนทางการศึกษาตอ
หลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนสายสามัญ
และสายอาชีพวางแผนตั้งเปาหมายในการศึกษาตอไดอยางสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
ออกแบบจัดทําแฟมสะสมผลงานเพื่อนําเสนอขอมูลของตนเอง  มีความรู ความเขาใจในโลกของงานอาชีพ  
  โดยนักเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูล มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและมี
ทักษะทางการเรียนรู ทักษะในการสื่อสารและการออกแบบชิ้นงานอยางสรางสรรค  
 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางรวมมือรวมใจ มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชา และเจตคติท่ีดีตออาชีพ รวมทั้ง
มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 
ผลการเรียนรู 
1. ผูเรียนวิเคราะหตนเองไดเก่ียวกับความชอบ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง 

2. ผูเรียนยกตัวอยางเหตุการณที่ภาคภูมิใจในตนเองได 
3. ผูเรียนอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของตนเองได 
4. ผูเรียนบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได 
5. ผูเรียนวิเคราะหตนเองเก่ียวกับความสอดคลองระหวางบุคลิกภาพกับการวางแผนเลือกศึกษาตอ 

6. ผูเรียนรูจัก เขาใจตนเองรักและเห็นคุณคาในตนเอง 

7. ผูเรียนรูจักและเขาใจการสรางและพัฒนา Mindset ของตนเองอยางมีเปาหมาย 

8. ผูเรียนเขาใจในเร่ืองของเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

9. ผูเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูลและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
10. ผูเรียนเขาใจในเร่ืองของเสนทางการศึกษาตอหลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

11. ผูเรียนเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางการเรียนสายสามญัและสายอาชีพได 
12. ผูเรียนวางแผนตั้งเปาหมายในการศกึษาตอไดอยางสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง 

13. ผูเรียนออกแบบจัดทําแฟมสะสมผลงานเพ่ือนาํเสนอขอมูลของตนเองได 
14. ผูเรียนระบุขอมูลและคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพที่นาสนใจได 
15. ผูเรียนระบุอาชีพที่สนใจได 
16. ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแตละอาชีพในยุคปจจุบัน 

17. ผูเรียนบอกเหตุผล และทัศนคติของตนเองท่ีมีตออาชีพที่ตนเลือกได 
18. ผูเรียนวิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองไดอยางสอดคลองกับอาชีพที่เลือก 

 
รวมท้ังหมด   18   ผลการเรียนรู 



451 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23902 รายวิชา ลูกเสือ              กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือและวิชาเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  เปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส  ขนาดดานละ ๓ ซม. ตามแบบพื้นสีกากี ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฏสีทองอยูตรงกลางและมีตรา
คณะลูกเสือแหงชาติสีขาวอยูเบ้ืองลางพระมหามงกุฏ เคร่ืองหมายนี้ ติดที่ก่ึงกลางกระเปาเสื้อขางขวา    
และการเรียนลูกเสือเพ่ิมขึ้นจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี โท เอก รูจักหนาและบทบาทของ
ตนเองและผูอ่ืน รูรักษาสิ่งแวดลอม  การแสดงออกทางศิลปะ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.    เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.    ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.    ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.    เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ 
๖.    รูจักและบอกบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการลูกเสือสามัญรุนใหญตลอดจนการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตย 
๗.  ระบุปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
๘.   รูจักและนําผลงานทางมาแสดงศลิปะในที่สาธารณะได 
๙.   อธิบายถึงวิธีการ  ประโยชน กติกาการแขงขันของกีฬาประเภทตางๆ 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
  



452 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23903 รายวิชา เนตรนารี         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือและวิชาเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  เปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส  ขนาดดานละ ๓ ซม. ตามแบบพื้นสีกากี ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฏสีทองอยูตรงกลางและมีตรา
คณะลูกเสือแหงชาติสีขาวอยูเบ้ืองลางพระมหามงกุฏ เคร่ืองหมายนี้ ติดที่ก่ึงกลางกระเปาเสื้อขางขวา    
และการเรียนลูกเสือเพ่ิมขึ้นจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี โท เอก รูจักหนาและบทบาทของ
ตนเองและผูอ่ืน รูรักษาสิ่งแวดลอม  การแสดงออกทางศิลปะ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.    เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.    ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.    ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.    เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ 
๖.    รูจักและบอกบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการลูกเสือสามัญรุนใหญตลอดจนการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตย 
๗.  ระบุปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
๘.   รูจักและนําผลงานทางมาแสดงศลิปะในที่สาธารณะได 
๙.   อธิบายถึงวิธีการ  ประโยชน กติกาการแขงขันของกีฬาประเภทตางๆ 
 
รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู 
  



453 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23904 รายวิชา ยุวกาชาด         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจและเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี
 โดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนวย กลุม หมู  
 เพ่ือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกความเปนมาของกาชาดและยุวกาชาด 
๒. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณและบําเพ็ญประโยชน 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมที่เก่ียวของกับเงื่อน 
๔. มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 

 
 
  



454 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23907 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ระบุ ยกตัวอยาง อธิบาย อภิปราย วิเคราะห ตนเองไดเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง
ไปสูเสนชัยแหงความสําเร็จ สามารถประเมินสุขภาพจิตและวิธีการพัฒนาสุขภาพจิตของตนเอง บอกขอดี
ของตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งรูจักการใหกําลังใจตนเองและผูอ่ืนอยางจรงิใจ นอกจากนี้สามารถที่จะนําเสนอ 
ประวัติสวนตัวความชอบ ความถนัด ความสนใจ ผลงาน รางวัลที่ภาคภูมิใจของตนเองผานการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน เตรียมความพรอมในการเลือกศึกษาตอไดอยางเหมาะสมกับตนเอง เรียนรูเกี่ยวกับการ
ปรับตัวในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน พรอมทั้งมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปนพลเมือง
ดิจิทัลสําหรับคนรุนใหม รูจักกับโลกของงานอาชีพท่ีกวางขึ้นในยุคปจจุบัน เสนทางการกาวไปสูอาชีพตาง ๆ 
วิเคราะหความสอดคลองระหวางคุณสมบัติของตนเองกับอาชีพที่เลือก สามารถแสดงบทบาทสมมติอาชีพ
ตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง รูจักกับเครือขายอาชีพและความสําคัญของเครือขายอาชีพ คานิยม คุณธรรมใน
การประกอบอาชีพตาง ๆ พรอมทั้งออกแบบโปสเตอรการสมัครงานเพ่ือประกอบอาชีพในฝนของตนเอง 
 โดยนักเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูล มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ 
มีทักษะทางการเรียนรู ทักษะในการสื่อสารและการออกแบบชิ้นงานอยางสรางสรรค  
 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางรวมมือรวมใจ มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชา และเจตคติท่ีดีตออาชีพ รวมทั้ง
มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ผูเรียนบอกวิธีการพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไวได 
2.  ผูเรียนประเมินสุขภาพจิตของตนเองและบอกแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตใหดีไดอยางเหมาะสม 

3.  ผูเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืนรวมทั้งมีทักษะในการใหกําลังใจ 

4.  ผูเรียนจัดทําและนําเสนอตนเองไดผานการจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

5.  ผูเรียนตั้งเปาหมายและเตรียมความพรอมในการศึกษาตอไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 

6.  ผูเรียนวิเคราะห เชื่อมโยงเสนทางการศึกษาตอกับโลกของงานอาชีพได 
7.  ผูเรียนมีทักษะในการปรับตัวในการเรียนและการอยูรวมกับบุคคลอื่น 

8.  ผูเรียนมีความเขาใจและมีทักษะในการเปนพลเมืองดิจิทัล 

9.  ผูเรียนยกตัวอยางอาชีพใหม ๆ ในยุคปจจุบันได 
10. ผูเรียนวิเคราะหความสอดคลองระหวางคุณสมบัติของตนเองกับอาชีพที่เลือก  

11. ผูเรียนแสดงบทบาทสมมติอาชีพตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง 

12. ผูเรียนอธิบายและวิเคราะหเครือขายอาชีพและความสําคัญของเครอืขายอาชีพได 
13. ผูเรียนออกแบบโปสเตอรการสมัครงานเพ่ือประกอบอาชีพในฝนของตนเองไดอยางสรางสรรค 
14. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารตอผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 

15. ผูเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูลและมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
 
รวมท้ังหมด   15   ผลการเรียนรู 
  



455 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23908 รายวิชา ลูกเสือ              กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือ และมีการพัฒนาทางกาย สติปญญาและศลีธรรม
ในการเปนพลเมืองท่ีดี ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกวาหนา มีความสงบ และมีความมั่นคงของ
ประเทศชาติ    และการเรียนลูกเสือเพ่ิมข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คอื ลูกเสือตรี โท เอก รูจักหนาและ
บทบาทของตนเองและผูอ่ืน รูรักษาสิ่งแวดลอม 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.   ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.    ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.    เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ 
๖.  เอากฎและคําปฎิญาณตนของลูกเสือไปใชในชิวิตประจําวัน 
๗.   สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจไปใชในชีวิตประจําวัน 
๘.   ลูกเสือสามัญรุนใหญตองเขาคายพักแรม 
 
รวมท้ังหมด   8   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23909 รายวิชา เนตรนารี         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในทางวิชาการลูกเสือ และมีการพัฒนาทางกาย สติปญญาและศลีธรรม
ในการเปนพลเมืองท่ีดี ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกวาหนา มีความสงบ และมีความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  และการเรียนลูกเสือเพิ่มข้ึนจากที่เรียนมาในระดับตน  คือ ลูกเสือตรี โท เอก รูจักหนาและ
บทบาทของตนเองและผูอ่ืน รูรักษาสิ่งแวดลอม 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติฝกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ  
 มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม  
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนพลเมืองดีของชาติ 
๒.   ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๓.    ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๔.    เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย   
๕.    ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ 
๖.  เอากฎและคําปฎิญาณตนของลูกเสือไปใชในชิวิตประจําวัน 
๗.   สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจไปใชในชีวิตประจําวัน 
๘.   ลูกเสือสามัญรุนใหญตองเขาคายพักแรม 
 
รวมท้ังหมด   8   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก23910 รายวิชา ยุวกาชาด         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจและเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี
 โดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนวย กลุม หมู  
 เพ่ือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกความเปนมาของกาชาดและยุวกาชาด 
๒. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณและบําเพ็ญประโยชน 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมที่เก่ียวของกับเงื่อน 
๔. มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
รวมท้ังหมด   4   ผลการเรียนรู 
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เกณฑการจบการศึกษา  
แนบทายคําสั่ง สพฐ. ที่ 683/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  

และคําสั่งสพฐ. ที่ 110/2555 ลงวันที่ 25  มกราคม 2555 
 

 เกณฑการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 1. เกณฑการจบระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

  (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศกึษากําหนด 

  (2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

  (3) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

  (4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศกึษากําหนด 

  (5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศกึษากําหนด 

 2. เกณฑการจบระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

  (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศกึษากําหนด 

  (2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  (3) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

  (4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศกึษากําหนด 

  (5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศกึษากําหนด 

 
 
 
 
 


