หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
ด้วยคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลว. 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับ
บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้มีการแก้ไขโครงสร้าง
เวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามความละเอียดแจ้งให้ทราบแล้วนั้น ฝ่ายบริหารวิชาการจึงได้กำหนด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการจัดทำ
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา
โดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตาม
ความพร้อมและจุดเน้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนทุกฝ่าย ไว้ ณ โอกาส
นี้ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างดี หวังว่าเอกสารหลักสูตรฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้
ต่อไป
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ความนำ
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้น
พื้น ฐานสอดคล้องกับ สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคม
โลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์
มาตรา ๘๐ ของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็ นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดั งกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ โดยได้มี
การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน กำหนดโครงสร้างเวลาเรียน กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน
เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ
อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริห ารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน จึงได้จัดทำเอกสารหลักสูตรขึ้นสำหรับครูนำไปจัดการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และสามารถแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๒

วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ

หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพชองชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ การศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ
๓. เป็นลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ามาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย รักการออกกำลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. มีจ ิตสำนึกในการอนุร ักษ์ว ัฒ นธรรมและภูมิปัญญาไทย และการอนุรักษ์และพัฒ นา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข
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วิสัยทัศน์โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถ
ใช้เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการเรียนรู้สู่สากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อัตลักษณ์
“มีวินัย น้ำใจงาม”

เอกลักษณ์
“บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ”

ปรัชญาของโรงเรียน
“คนดี มีวินัย”
คนดี เป็ น คนที ่ ม ี ค ุ ณ ธรรม มี ศ ี ล ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ดชอบมีค วาม
ขยันหมั่นเพียร รู้จักคุณค่าของการประหยัด มีความสุจริต มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีการยกย่อง
คุ ณ ธรรมความดี ข องบุ ค คลมากกว่ า เงิ น ตราและฐานั น ดรศั ก ดิ ์ มี ค วามคิ ด รั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
คนดี ย่อมคิดดี พูดดี ทำดี คือ พู ด คิด และทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้ อื่นเดือดร้อน
ฉะนั้นคนดีต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎและกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ เคารพใน
เหตุผล เชื่อฟังบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง รู้จักเกรงใจ มีมานะ ขยันหมั่นเพียร สามารถพึ่งตนเองได้ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักประหยัด มีเมตตา กรุณา รู้จักการเสี ยสละและกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง ซึ่งแสดงออกถึงการเป็นผู้มีวินัยในตนเอง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนมีวินัยตาม
ปรัชญาของโรงเรียน
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้
3. ผู้เรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
4. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

นโยบายโรงเรียนนางรองพิทยาคม
1. ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา
2. พัฒนาระบบการบริการภายในภายนอกให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้เป็นที่พึ่งของ
ชุมชน
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
4. ส่งเสริมภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มากพอและมีประสิทธิภาพสูง
5. ยกผลสัมฤทธิ์ให้ทุกกลุ่มสาระ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพเป็นสากล

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5
2. โรงเรียนส่งเสริมให้มีระบบช่วยเหลือนักเรียนได้ร้อยละ 100
3. นักเรียนมีศักยภาพในด้านคุณธรรม ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
กีฬา ด้านศิลปะและด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
6. นักเรียน ครูและโรงเรียนได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. โรงเรียนจัดการศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
8. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนในฝัน
9. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และผ่านการรับรองกประเมินคุณภาพภายนอก

กลยุทธ์โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตน
และสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
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ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๘

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวติ ในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6
120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)
240 (6 นก.)
120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)
240 (6 นก.)
160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.)
280 (7 นก.)
160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.)
320 (8 นก.)
40
(1 นก.)

40
(1 นก.)

40
(1 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120 (3นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3นก.)
880
(22 นก.)
120

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3นก.)
880
(22 นก.)
120

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3นก.)
880
(22 นก.)
120

80 (2 นก.)
240 (6นก.)

120 (3นก.)
120 (3นก.)
80 (2นก.)
240 (6 นก.)
1640 (41 นก.)
360

ปีละไม่น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง

ไม่น้อยกว่า 1,560 ชั่วโมง

ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600
ชั่วโมง

๙

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย1
ค21101 คณิตศาสตร์1
ว21101 วิทยาศาสตร์1
เทคโนโลยี1 (ออกแบบและ
ว21103
เทคโนโลยี)
ส21101 สังคมศึกษา1
ส21102 ประวัติศาสตร์1
พ21101 สุขศึกษา1
พ21103 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
ศ21101 ทัศนศิลป์1
ศ21102 ดนตรี-นาฎศิลป์1
ง21101 การงานอาชีพฯ1
อ21101 ภาษาอังกฤษ1
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
อ20207 อังกฤษสื่อสาร1
จ20201 จีนสื่อสาร1
.....
วิชาเลือกเพื่อมีงานทำ

นก.

ชม.

รหัสวิชา

1.5
1.5
1.0

3
3
2

ท21102
ค21102
ว21102

0.5

1

ว21104

1.5 3
0.5 1
0.5 1
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
1.5 3
11.0 22

ส21103
ส21104
พ21102
พ21104
ศ21103
ศ21104

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย2
คณิตศาสตร์2
วิทยาศาสตร์2
เทคโนโลยี2 (วิทยาการ
คำนวณ)
สังคมศึกษา2
ประวัติศาสตร์2
สุขศึกษา2
ฟุตบอล
ทัศนศิลป์2
ดนตรี-นาฎศิลป์2

นก.

ชม.

1.5
1.5
1.5

3
3
3

1.0

2

1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3
1
1
1
1
1

อ21102 ภาษาอังกฤษ2
1.5 3
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
11.0 22
วิชาเพิ่มเติม
0.5 1
อ20208 อังกฤษสื่อสาร2
0.5 1
0.5 1
จ20202 จีนสื่อสาร2
0.5 1
1.0 2
......
วิชาเลือกเพื่อมีงานทำ
0.5 1
ว21281 คอมพิวเตอร์1
0.5 1
ส21231 หน้าที่พลเมือง1
0.5 1
ส21232 หน้าที่พลเมือง2
0.5 1
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
2.5 5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
2.5 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
1 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
1
ชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1 ชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1
สวดมนต์,โฮมรูม,รักการอ่าน
2 สวดมนต์,โฮมรูม,รักการอ่าน
2
ต้านทุจริต/เศรษฐกิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
3 ต้านทุจริต/เศรษฐกิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3
รวมหน่วยกิต/ชม.
13.5 35
รวมหน่วยกิต/ชม.
13.5 35

๑๐

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส22101
ส22102
พ22101
พ22103
ศ22101
ศ22102

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย3
คณิตศาสตร์3
วิทยาศาสตร์3
เทคโนโลยี4 (วิทยาการ
คำนวณ)
สังคมศึกษา3
ประวัติศาสตร์3
สุขศึกษา3
พลศึกษา(กรีฑา)
ทัศนศิลป์3
ดนตรี-นาฎศิลป์3

อ22101

ภาษาอังกฤษ3

รหัสวิชา
ท22101
ค22101
ว22101
ว22104

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
อ20209 อังกฤษสื่อสาร3
จ20203 จีนสื่อสาร3
I22201 IS1

นก.

ชม.

รหัสวิชา

1.5
1.5
1.5

3
3
3

ท22102
ค22102
ว22102

1.0

2

ว22103

1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3
1
1
1
1
1

1.5

3

ส22103
ส22104
พ22102
พ22104
ศ22103
ศ22104
ง22102
อ22102

11.0 22
0.5
0.5
1.0

1
1
2

ส22233 หน้าที่พลเมือง3
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
2.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สวดมนต์, โฮมรูม, รักการอ่าน

1
5

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย4
คณิตศาสตร์4
วิทยาศาสตร์4
เทคโนโลยี3(ออกแบบและ
เทคโนโลยี)
สังคมศึกษา4
ประวัติศาสตร์4
สุขศึกษา4
พลศึกษา(วอลเลย์บอล)
ทัศนศิลป์4
ดนตรี-นาฎศิลป์4
การงานอาชีพฯ2
ภาษาอังกฤษ4

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
อ20210 อังกฤษสื่อสาร4
จ20204 จีนสื่อสาร4
I22202 IS2
ว22281 คอมพิวเตอร์2
ส22234 หน้าที่พลเมือง4
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
IS3, สวดมนต์, โฮมรูม, รักการอ่าน

นก.

ชม.

1.5
1.5
1.0

3
3
2

0.5

1

1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

3
1
1
1
1
1
2
3

11.0 22
0.5
0.5
1.0
0.5
2.5

1
1
2
1
1
6

1
1
1
1
1
1
2
2
ต้านทุจริต/เศรษฐกิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
3 ต้านทุจริต/เศรษฐกิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
2
รวมหน่วยกิต/ชม.
13.5 35
รวมหน่วยกิต/ชม.
13.5 35

๑๑

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส23101
ส23102
พ23101
พ23103
ศ23101
ศ23102

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย5
คณิตศาสตร์5
วิทยาศาสตร์5
เทคโนโลยี6(วิทยาการ
คำนวณ)
สังคมศึกษา5
ประวัติศาสตร์5
สุขศึกษา5
พลศึกษา(กระบี่กระบอง)
ทัศนศิลป์5
ดนตรี-นาฎศิลป์5

อ23101

ภาษาอังกฤษ5

รหัสวิชา

นก.

ชม.

รหัสวิชา

1.5
1.5
1.5

3
3
3

ท23102
ค23102
ว23102

1.0

2

ว23103

1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3
1
1
1
1
1

1.5

3

ส23103
ส23104
พ23102
พ23104
ศ23103
ศ23104
ง23102
อ23102

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
11.0
วิชาเพิ่มเติม
อ20211 อังกฤษสื่อสาร5
0.5
จ20205 จีนสื่อสาร5
0.5
.....
วิชาเลือกเพื่อมีงานทำ
0.5
ว23281 คอมพิวเตอร์3
0.5
ส23235 หน้าที่พลเมือง5
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
2.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สวดมนต์, โฮมรูม, รักการอ่าน

22

ท23101
ค23101
ว23101
ว23104

ต้านทุจริต/เศรษฐกิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมหน่วยกิต/ชม.
13.5

1
1
1
1
1
5

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย6
คณิตศาสตร์6
วิทยาศาสตร์6
เทคโนโลยี5 (ออกแบบและ
เทคโนโลยี)
สังคมศึกษา6
ประวัติศาสตร์6
สุขศึกษา6
พลศึกษา(ตะกร้อ)
ทัศนศิลป์6
ดนตรี-นาฎศิลป์6
การงานอาชีพฯ3
ภาษาอังกฤษ6

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
อ20212 อังกฤษสื่อสาร6
จ20206 จีนสื่อสาร6
......
วิชาเลือกเพื่อมีงานทำ
ส23236 หน้าที่พลเมือง6
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สวดมนต์, โฮมรูม, รักการอ่าน

นก.

ชม.

1.5
1.5
1.0

3
3
2

0.5

1

1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

3
1
1
1
1
1
2
3

11.0 22
0.5
0.5
1.0

1
1
2

0.5
2.5

1
5

1
1
1
1
1
1
2
2
3 ต้านทุจริต/เศรษฐกิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
3
32
รวมหน่วยกิต/ชม.
13.5 32

๑๒

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นก.

ชม.

รหัสวิชา

ท31101
ค31101
ส31101
ส31105

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย1
คณิตศาสตร์1
สังคมศึกษา1
ประวัติศาสตร์1

1.0
1.0
1.0
0.5

2
2
2
1

ท31102
ค31102
ส31103
ส31106

ว31141

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.5

3

ว31101

รหัสวิชา

นก.

ชม.

1.0
1.0
1.0
0.5

2
2
2
1

1.5

3

1.0

2

0.5
0.5

1
1

อ31102
ภาษาอังกฤษ2
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม

1.0
8.0

2
16

ว31222
ว31241

1.5
1.5

3
3

ค31202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
1.5
อ30208
อังกฤษสื่อสาร2
0.5
จ30202
ภาษาจีนสื่อสาร2
0.5
*ศงวพท
เลือกเรียน
1.0
ส30232
หน้าที่พลเมือง2
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
7.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
ต้านทุจริต/ศ.กิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมหน่วยกิต/ชม.
15.0

3
1
1
2
1
14

ว31106
พ31101
สุขศึกษาและพลศึกษา1
ศ31101
ทัศนศิลป์1
ง31101
การงานอาชีพฯ1
อ31101
ภาษาอังกฤษ1
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
ว31201
ฟิสิกส์1
ว31221
เคมี1

0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

1
1
1
2
15

1.5
1.5

3
3

โลกดาราศาสตร์และ
0.5
อวกาศ1
ค31201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
1.5
*อ30207 อังกฤษสื่อสาร1
0.5
*จ30201 ภาษาจีนสื่อสาร1
0.5
*ว31210 คอมพิวเตอร์1
1.0
ส30231
หน้าที่พลเมือง1
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
7.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
ต้านทุจริต/ศ.กิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมหน่วยกิต/ชม.
15.0
ว31261

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย2
คณิตศาสตร์2
สังคมศึกษา2
ประวัติศาสตร์2
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์)
เทคโนโลยี2(วิทยาการ
คำนวณ1)
สุขศึกษาและพลศึกษา2
ทัศนศิลป์2

พ31102
ศ31102

เคมี2
ชีววิทยา1

1
3
1
1
2
1
15
1
1
1
2
35

* วิชาการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

1
1
1
2
35

๑๓

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
วิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย3
1.0
ค32101 คณิตศาสตร์3
1.0
ส32101 สังคมศึกษา3
1.0
ส32105 ประวัติศาสตร์3
0.5
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว32121
1.0
(เคมี)
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5
ศ32101 นาฏศิลป์1
0.5
ง32101 การงานอาชีพฯ2
0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ3
1.0
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
7.0
วิชาเพิ่มเติม
ว32202 ฟิสิกส์2
1.5
ว32226 เคมี6
0.5
ว32242 ชีววิทยา2
1.5
โลกดาราศาสตร์และ
ว32262
0.5
อวกาศ2
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
1.5
อ30209 อังกฤษสื่อสาร3
0.5
จ30203 ภาษาจีนสื่อสาร3
0.5
I32201 IS1
1.0
ดพท...
เลือกเสรี
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
8.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
ต้านทุจริต/ศ.กิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมหน่วยกิต/ชม.
15.0

ชม.

รหัสวิชา

2
2
2
1

ท32102
ค32102
ส32103
ส32106

2

ว32105

1
1
1
2
14

พ32102
ศ32102

3
1
3

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย4
คณิตศาสตร์4
สังคมศึกษา4
ประวัติศาสตร์4
เทคโนโลยี1(ออกแบบและ
เทคโนโลยี)
สุขศึกษาและพลศึกษา4
นาฏศิลป์2

อ32102
ภาษาอังกฤษ4
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
ว32203
ฟิสกิ ส์3
ว32223
เคมี3
ว32243
ชีววิทยา3

นก.

ชม.

1.0
1.0
1.0
0.5

2
2
2
1

1.0

2

0.5
0.5

1
1

1.0
6.5

2
13

1.5
1.5
1.5

3
3
3

1
3
1
1
2
1
16
1
1
1
2
35

ค32202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4
1.5 3
อ30210
อังกฤษสื่อสาร4
0.5 1
จ30204
ภาษาจีนสื่อสาร4
0.5 1
I32202
IS2
1.0 2
*ว32214 วิทยาการคำนวณ๒
1.0 2
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
9.0 18
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
1
ชมรม/ชุมนุม
1
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ (IS3)
1
ต้านทุจริต/ศ.กิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
1
รวมหน่วยกิต/ชม.
15.5 35

* วิชาการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

๑๔

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
วิชาพื้นฐาน
ท33101
ภาษาไทย5
1.0
ค33101
คณิตศาสตร์5
1.0
ส33101
สังคมศึกษา5
1.0
วิทยาศาสตร์โลกและ
ว33161
1.0
อวกาศ
พ33101
สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5
ศ33101
ดนตรี1
0.5
ง33101
การงานอาชีพฯ3
0.5
อ33101
ภาษาอังกฤษ5
1.0
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
6.5
วิชาเพิ่มเติม
ว33204
ฟิสิกส์4
1.5
ว33224
เคมี4
1.5
ว33244
ชีววิทยา4
1.5
ค33201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
1.5
อ30211
อังกฤษสื่อสาร5
0.5
จ30205
ภาษาจีนสื่อสาร5
0.5
พ33201
ฟุตซอล
0.5
ส33221
อาเซียนศึกษา
0.5
ท33201
หลักภาษา1
0.5
ส30233
หน้าที่พลเมือง3
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
9.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
ต้านทุจริต/ศ.กิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมหน่วยกิต/ชม.
15.5

ชม.

รหัสวิชา

2
2
2

ท33102
ค33102
ส33102

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย6
คณิตศาสตร์6
สังคมศึกษา6

นก.

ชม.

1.0
1.0
1.0

2
2
2

พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5
ศ33102
ดนตรี2
0.5
ง33102
การงานอาชีพฯ4
0.5
อ33102
ภาษาอังกฤษ6
1.0
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
5.5
วิชาเพิ่มเติม
ว33205
ฟิสิกส์5
1.5
ว33225
เคมี5
1.5
ว33245
ชีววิทยา5
1.5
ค33202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
1.5
อ30212
อังกฤษสื่อสาร6
0.5
จ30206
ภาษาจีนสื่อสาร6
0.5
พ33202
ลีลาศ
0.5
ว33216
วิทยาการคำนวณ๓
1.0
ท33202
หลักภาษา2
0.5
ส30234
หน้าที่พลเมือง4
0.5
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม
9.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
ต้านทุจริต/ศ.กิจพอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมหน่วยกิต/ชม.
15.0

1
1
1
2
11

2
1
1
1
2
13
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
35

* วิชาการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

3
3
3
3
1
1
1
2
1
1
19
1
1
1
2
35

๑๕

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม
รายวิชาเลือกเพื่อการมีงานทำ
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ง20279
ง20226
ง21261
ศ20204
ศ20201
ศ20214
ศ21211
ง20288
ง20216
ง23283
ง20262
ว23253
ศ20220
ศ20216
ศ20212
ค23201
ท20205

ภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา
รหัสวิชา รายวิชา
งานช่าง1
ท20202 ลักษณะควรสังเกตบางประการของภาษาไทย
ช่างร้อยมาลัย
ท20201 ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
ขยายพันธุ์พืช1
ศ20202 จิตรกรรม 1
จิตรกรรมไทย 1
ศ20205 จิตรกรรมไทย 2
วาดเส้นหุ่นนิ่ง
ศ21212 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 2
นาฏศิลป์ไทย
ง21205 ช่างร้อยมาลัย2
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1
ง21262 การขยายพันธุ์พืช 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานเชื่อมไฟฟ้า
ท20206 การเขียนเบื้องต้น
งานประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ
ท20204 การอ่านและการพิจารณาหนังสือ
งานประดิษฐ์
ท20203 การอ่าน
งานขยายพันธุ์พืช
ศ23212 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 2
การตกแต่งภาพ
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
จิตรกรรมสีน้ำ
ง20269 การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
นาฎศิลป์พื้นเมือง
ง20263 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
การพูดเบื้องต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ท30202 การเขียน2
ท30208 การพูด2
ศ30202 จิตรกรรมสีน้ำ
ศ30211 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1
ง31286 ช่างไม้
ง31216 ช่างทำบายศรี 1
ง31219 ช่างประดิษฐ์

๑๖

คำอธิบายรายวิชา
ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิช าของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรีย นรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น โรงเรียนได้ ดำเนินการทุกรายวิชาของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยเขียนใน
ลักษณะความเรียงระบุองค์ ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติ
ของวิชาเป็นการเขียนในภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานหรือ
ผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้
- รหัสวิชา
- ชื่อรายวิชา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ชั้นปี
- จำนวนเวลาเรียน
- หน่วยกิต
สำหรับในเนื้อหาส่วนที่ ๔ นี้ ยังได้จัดทำรายละเอียดของโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละสาระการเรียนรู้ไว้ ประกอบด้วย
๑. โครงสร้างสร้างรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
๒. คำอธิบายรายวิชา

๑๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๘

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑
ท๒๑๑๐๒
ท๒๒๑๐๑
ท๒๒๑๐๒
ท๒๓๑๐๑
ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาเพิ่มเติม
ท๒๐๒๐๑ ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
ท๒๐๒๐๒ ลักษณะควรสังเกตบางประการ ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
ของภาษาไทย
ท๒๐๒๐๓ การอ่าน
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
ท๒๐๒๐๔ การอ่านและการพิจารณาหนังสือ ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
ท๒๐๒๐๕ การพูดเบื้องต้น
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
ท๒๐๒๐๖ การการเขียนเบื้องต้น
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์

๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๙

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๐

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่านออกเสี ยงและอ่านจับใจความสำคั ญของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
พร้อมทั้งท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มี
หลายความหมายในบริ บ ทต่ า ง ๆ ตี ค วามคำยากในเอกสารวิ ช าการ ระบุ ข ้ อ สั ง เกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขีย น ประเภทโน้มน้าวใจ วิเคราะห์คุ ณค่าที่ได้รับการอ่านงานเขียนอย่ าง
หลากหลาย คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง เขียนย่อความจาก
เรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น และเขียนจดหมายส่วนตัว พูดสรุปใจความสำคัญและเล่าเรื่องย่อ
จากเรื่องที่ฟังและดู อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย จำแนกและใช้สำนวน
ที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่า นเพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาเรื่ องต่าง ๆ
สร้างวิส ัย ทัศน์ในการดำเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนพัฒ นางานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจ ชนิดและหน้าที่ของคำ ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ตระหนักในคุณค่า ของ
วรรณคดี บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๑/๑-๒, ม.๑/๔-๖, ม.๑/๘-๙ (๗ ตัวชีว้ ัด)
ท ๒.๑ ม.๑/๑-๒, ม.๑/๕-๖, ม.๑/๘-๙ (๖ ตัวชีว้ ัด)
ท ๓.๑ ม. ๑/๑-๒, ม.๑/๖ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๔.๑ ม. ๑/๑-๒, ม.๑/๖ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๕.๑ ม.๑/๑-๕ (๕ ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด

รวม ๒๔

๒๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความสำคัญของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
พร้อมทั้งท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจาการอ่านงานเขียน
อย่างหลากหลาย
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ
สร้างวิส ัย ทัศน์ในการดำเนิน ชีวิต ใช้กระบวนการเขียนพั ฒ นางานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อ ถือจากการฟังและดูสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจ ชนิดและหน้าที่ของคำ ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ตระหนักในคุณค่า ของ
วรรณคดี บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวิ นัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๑/๑-๓, ม.๑/๕, ม.๑/๗-๙ (๗ ตัวชีว้ ัด)
ท ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๓-๕, ม.๑/๘-๙ (๖ ตัวชีว้ ัด)
ท ๓.๑ ม.๑/๓-๖ (๔ ตัวชีว้ ัด)
ท ๔.๑ ม.๑/๓-๕ (๓ ตัวชีว้ ัด)
ท ๕.๑ ม.๑/๑-๕ (๕ ตัวชี้วัด)
รวม ๒๕
ตัวชี้วัด

๒๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด โดยการพัฒ นาสมรรถภาพ
การอ่ า นออกเสี ย ง ประกอบด้ ว ย บทร้อยแก้ วที่ เป็ นบทบรรยายและบทพรรณนา บทร้ อ ยกรอง
เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลงการอ่านคำศัพท์ สำนวนโวหาร
การอ่านแผนภูมิ แผนที่ และตาราง การอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่า และมีมารยาทในการอ่าน
ศึกษาชนิดและหน้าที่ของประโยค
คำไทยและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ธรรมชาติของภาษา พยางค์ คำ และการสร้างคำ
การสร้างคำสมาส ลักษณะของประโยคในภาษาไทย เช่น ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย การเขียนเรียงความ การเขียน
ย่อความ การเขียนบันทึก เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนโต้แย้ง
ใช้ภาษาในการเขียน การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
พูดเชิงวิเคราะห์และมารยาทการพูด การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ ศาสนา
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต คำสอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การ
วิจักษณ์องค์ประกอบและพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีทางด้านวรรณศิลป์ ด้านเนื้อหา และด้านสังคม
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๗-๘ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๒.๑ ม. ๒/๑-๔, ม.๒/๗ (๕ ตัวชี้วัด)
ท ๓.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๓, ม. ๒/๖ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๔.๑ ม. ๒/๑-๒, ม. ๒/๕ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๕.๑ ม. ๒/๑-๔ (๔ ตัวชีว้ ัด)
รวม ๑๘ ตัวชีว้ ัด

๒๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและฝึ กทัก ษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด เพื่อพัฒ นาสมรรถภาพ
การอ่านจับ ใจความสำคัญและใจความรอง การอ่านกวีนิพนธ์ การท่องจำคำประพันธ์ที่มีคุ ณ ค่า
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน บทความ บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา
บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง เรื่องราวจาก
บทเรียน การอ่านตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัย การอ่านแผนภูมิ แผนที่ และตาราง การศึกษา
คำไทยและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ชนิดและหน้าที่ของประโยค การใช้คำราชาศัพท์ หลักและ
วิธีการแต่งบทร้อยกรอง การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงงาน เขียนจดหมายกิจ
ธุระ จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายขอความอนุเคราะห์ และการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้
ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ บทเพลง หนังสืออ่านนอกเวลา สารคดี บันเทิง
คดี การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่นการพูดอวย
พร การพูดโน้มน้าว การพูดโฆษณา การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสารและมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพูด ท่องบทอาขยานและบทร้ อยกรองที่มีคุณค่า การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีทาง
วรรณศิลป์ ด้านเนื้อหา ด้านสังคม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม. ๒/๑-๒, ม. ๒/๗ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๒.๑ ม. ๒/๕-๗ (๓ ตัวชีว้ ัด)
ท ๓.๑ ม. ๒/๓-๖ (๔ ตัวชีว้ ัด)
ท ๔.๑ ม. ๒/๓-๔ (๓ ตัวชี้วดั )
ท ๕.๑ ม. ๒/๒, ม. ๒/๔-๕ (๓ ตัวชี้วัด)
รวม ๑๖ ตัวชีว้ ัด

๒๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านใจความสำคัญจากสื่อ
ต่าง ๆ มีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนข้อความตามสถานการณ์
และโอกาสต่าง ๆ การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ การเขียน
จดหมายกิจธุระ มีมารยาทในการเขียน การพูดแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และการดู การพู ด รายงานศึ ก ษาค้ น คว้ า มี ม ารยาทในการฟั ง การดู แ ละการพู ด คำที ่ ม าจาก
ภาษาต่างประเทศ ประโยคซับซ้อน ระดับภาษา สรุปเนื้อหาของวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม การอนุรักษ์ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์
กษัตริย ์ ซื่อสัตย์ส ุจ ริต มีว ิน ัย ใฝ่เรีย นรู้ อยู่อย่างวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี และ
วรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า (K) โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการ
เขียน กระบวนการคิด การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การดู การตีความ (P) เห็นคุณค่า เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ มีจิตสำนึก รักความเป็นไทย พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (A)
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๓/๑-๕, ม.๓/๑๐ (๖ ตัวชี้วัด)
ท ๒.๑ ม.๓/๑-๕, ม.๓/๑๐ (๖ ตัวชี้วัด)
ท ๓.๑ ม.๓/๑-๓, ม.๓/๖ (๔ ตัวชี้วัด)
ท ๔.๑ ม.๓/๑-๓ (๓ ตัวชีว้ ัด)
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๕ (๕ ตัวชีว้ ัด)
รวม ๒๔ ตัวชีว้ ัด

๒๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ การอ่านตามความสนใจ มีมารยาทในการ
อ่าน การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งเรื่องต่าง ๆ การกรอกแบบสมัครงาน การ
เขียนรายงาน มีมารยาทในการเขียน การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดโน้มน้าว มีมารยาทในการฟัง
การดูและการพูด คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการ การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่
สุ ภ าพ สรุ ป เนื ้ อ หาของวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้ อ งถิ ่ น เกี ่ ย วกั บ สุ ภ าษิ ต คำสอน
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า (K)
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การดู
การตีความ (P) เห็นคุณค่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีจิตสำนึก รักความเป็นไทย
อนุรักษ์ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
(A)
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๓/๕-๑๐ (๖ ตัวชีว้ ัด)
ท ๒.๑ ม.๓/๖-๑๐ (๕ ตัวชีว้ ัด)
ท ๓.๑ ม.๓/๔-๖ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๔.๑ ม.๓/๔-๖ (๓ ตัวชี้วัด)
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๕ (๕ ตัวชี้วัด)
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด

๒๖

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๗

รหัสวิชา ท ๒๐๒๐๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ศึกษาความเป็นมาของภาษาไทยและอักษรไทย ภาษาไทยในถิ่นต่าง ๆ โดยสังเขป การศึกษา
ถ้อยคำ สำนวนที่บุคคลต่างฐานะ อาชีพ เพศ และวัย ใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน ลักษณะควรสังเกตบาง
ประการของภาษาไทย เช่น การมีวรรณยุกต์ การแยกความหมายของคำ การใช้ตำแหน่งของคำแสดง
ความสัมพันธ์ของคำในประโยค การแสดงความสัมพันธ์ของประโยคโดยวิธีใช้คำซ้ำ ใช้คำสรรพนาม
และการใช้คำเชื่อม ศึกษาประวัติการใช้พจนานุกรมไทย และประวัติการสอนหนังสือไทย
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

บอกความเป็นมาของภาษาไทยและอักษรไทยได้
สามารถจำแนกระบบเสียงในภาษาไทยได้
วิเคราะห์องค์ประกอบของคำในภาษาไทยได้
บอกความหมายของประโยคอาศัยบริบทที่บอก เพศ พจน์ กาล และบอกความสัมพันธ์กับ
คำอื่นในประโยคพร้อมกับชี้บอกบริบทที่ทำให้ตีความหมายของประโยคได้
๕. สามารถใช้ภาษาไทยในแง่ต่าง ๆ ตามประเภทและความสำคัญของบุคคลในสังคม
๖. บอกภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคต่าง ๆ ได้
๗. อธิบายถึงปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภาษาได้
๘. ใช้พจนานุกรมได้ถูกต้อง
๙. บอกความเป็นมาของอักษรไทยตั้งแต่เริ่มประดิษฐ์ถึงปัจจุบันได้
๑๐. สามารถบอกได้ว่าตัวอักษรที่ยกมานั้นเป็นตัวอักษรในสมัยใด
๑๑. บอกประวัติการเขียนหนังสือไทยและการพิมพ์ได้
๑๒. อธิบายวิวัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันได้

๒๘

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๐๒๐๒ วิชาลักษณะควรสังเกตบางประการของภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ศึกษาลักษณะของภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต วิธีการสั งเกตความแตกต่างที่เด่นชัด
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่น ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร และภาษาอังกฤษ
ความหมายของวิภัตติอุปสรรค ปัจจัย ที่ใช้ในภาษาไทย การวิเคราะห์คำสมาส และวิธีการสนธิ ใน
ภาษาไทย คำแผลงชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มคำ และประโยคชนิดต่าง ๆ การเพิ่มคำด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การแผลงคำ การประสมคำ ฯลฯ การเพิ่มพยางค์ การใช้คำราชาศัพท์ และการใช้ถ้อยคำ
ตามแบบแผน
ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมาย ที่มาของภาษาและประวัติความเป็นมาของภาษาไทยได้
๒. บอกลักษณะเสียง ลักษณะคำและลักษณะประโยคในภาษาไทยได้
๓. บอกลักษณะของภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยได้
๔. บอกลักษณะความแตกต่างของภาษาบาลีและสันสกฤตได้
๕. บอกลักษณะของคำสมาส สนธิ และคำแผลงได้
๖. สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ
๗. สามารถใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
๘. บอกวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มคำในภาษาไทยได้
๙. บอกลักษณะของประโยคชนิดต่าง ๆ ได้
๑๐. วิเคราะห์ประโยคที่มีข้อบกพร่องได้
๑๑. สามารถใช้คำเชื่อมในประโยคต่าง ๆ ได้

๒๙

รหัสวิชา ท ๒๐๒๐๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๑ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

การอ่ า นออกเสี ย งคำตามอั ก ขรวิ ธ ี ไ ทย อ่ า นออกเสี ย งร้ อ ยแก้ ว ร้ อ ยกรอง อ่ า นเพื่ อ
จับใจความสำคัญ อ่านเพื่อตีความ อ่านเพื่อสรุปความ อ่านวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งบทความ สารคดี
นิ ท าน นิ ย าย งานประพั น ธ์ ต ่ า ง ๆ ทั ้ ง บั น เทิ ง คดี แ ละสารคดี เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาไทย
นอกเหนือจากภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะทางภาษาได้อย่างคล่องแคล่วใช้ภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้
๑. บอกความสำคัญและจุดประสงค์การอ่านได้
๒. บอกประเภทหนังสือและการเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าได้
๓. อ่านออกเสียงคำตามอักขรวิธีไทยได้ถูกต้อง
๔. อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้องคล่องแคล่วไพเราะ
๕. อ่านออกเสียง ร ล คำควบกล้ำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
๖. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญได้
๗. อ่านแล้วตีความจากเรื่องที่อ่านได้
๘. อ่านแล้วสรุปความสำคัญของเรื่องได้
๙. อ่านบทความ สารคดีได้ถูกต้อง
๑๐. อ่านบันเทิงคดี วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล
๑๑. บอกมารยาทในการอ่านได้

๓๐

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๐๒๐๔ วิชาการอ่านและการพิจารณาหนังสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ศึ ก ษาหลั ก การอ่ า นและพิ จ ารณาวรรณกรรมรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั ้ ง บั น เทิ ง คดี สารคดี
ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองโดยแยกส่วนประกอบของวรรณกรรมได้ เช่น โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร
วิธีการเสนอเรื่อง รู้คุณค่าของวรรณกรรมตามรูปแบบ อาจได้แก่คุณค่าด้านความบันเทิง จริยธรรม
ค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ สามารถแนะนำหนังสือที่น่าสนใจแก่ผู้อื่นโดยทางวาจาและข้อเขียน
ฝึกอ่านในใจ การอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าว ประกาศ บทความ บทวิจารณ์ โดยมุ่งให้อ่าน
เร็ว เก็บความได้ทั้งอย่างย่อและอย่างละเอียด แยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น เข้าใจสารของผู้
แต่งทั้งโดยตรงและโดยนัย ตัดสินได้ว่าข้อความนั้น ๆ ควรเชื่อหรือไม่ อ่านออกเสียงได้ อย่างถูกต้อง
ชัดเจน รู้หลักการเว้นวรรคตอน และการทอดเสียงให้สอดคล้องตามเนื้อเรื่อง และให้อ่านทำนอง
เสนาะได้ตามสมควร
ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายของการอ่านและพิจารณาหนังสือได้
๒. แบ่งประเภทหนังสือได้
๓. เลือกหนังสืออ่านได้ตามความต้องการ
๔. บอกที่มาของนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี
๕. บอกส่วนประกอบของนวนิยายและเรื่องสั้นได้
๖. บอกประโยชน์ของการอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดีได้
๗. อ่านและพิจารณาสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้นได้
๘. จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้
๙. บอกคุณค่าของวรรณกรรมตามรูปแบบได้
๑๐. ตีความ สำนวนโวหาร ข้อความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
๑๑. แนะนำหนังสือที่ประทับใจแก่ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและข้อเขียน
๑๒. อ่านออกเสียงวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วถูกต้องชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
๑๓. อ่านและพิจารณาบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

๓๑

รหัสวิชา ท ๒๐๒๐๕
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาการพูดเบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๑ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ความสำคัญของการพูดและปั จจัยที่ช่วยให้การพู ดสื่อสารสัมฤทธิ์ผล รูปแบบของการพูด
ประเภทต่าง ๆ หลักการวิเคราะห์ผู้ฟัง วิธีตั้งประเด็น วิธีจัดลำดับความคิด วิธีใช้สำนวนให้แจ่มชัด น่า
ฟัง มีน้ำหนัก เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ให้มีประสิทธิผลในการสื่อสาร มีจรรยามารยาทและ
คุณธรรมในการพูด
ฝึกฝนสนทนา เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ฝึกการสัมภาษณ์ ในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ให้
สัมภาษณ์ ฝึกการพูดต่อที่ประชุม เพื่อสื่อสารความรู้ ทัศนะ และข้อเสนอแนะไปยังกลุ่มผู้ฟังตามหัวข้อ
ผู้พูดเลือกเอง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย พูดจากที่เตรียมมาโดยไม่ต้องท่อง ใช้เวลาพูด ๔- ๕ นาที
ฝึกพูดโดยไม่เตรียมมาก่อนเป็นครั้งคราว ฝึกการอภิปรายในกลุ่ม และการอภิปรายในที่ประชุม ทั้งใน
ฐานะผู้ร่วมอภิปรายและผู้นำอภิปราย โดยเลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจ มีมารยาทและความรับผิดชอบ
ต่อการพูดในทุกโอกาส

ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายและความสำคัญของการพูดได้
๒. เลือกใช้คำพูดได้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล
๓. ใช้ถ้อยคำและสำนวนโวหารได้ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจ
๔. สนทนาเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนได้เป็นอย่างดี
๕. พูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามความคิดเห็นของตนได้
๖. พูดต่อหน้าชุมชนด้วยความเชื่อมั่นในตนเองและตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
๗. ติดต่อธุรกิจการงานกับบุคคลต่าง ๆ จนบรรลุจุดประสงค์ที่ตนเองต้องการ
๘. แสดงท่าทางประกอบการพูดได้ถูกต้องตามวิธีการที่ดี
๙. สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ และให้สัมภาษณ์ได้ถูกต้องตามวิธีการ
๑๐. เตรียมหัวข้อ โครงเรื่องเพื่อการพูดเป็นอย่างดี
๑๑. วิเคราะห์ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง
๑๒. ดำเนินการอภิปรายและเป็นผู้ร่วมอภิปรายได้ตามบทบาท

๓๒

รหัสวิชา ท ๒๐๒๐๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาการเขียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๑ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

การเขียนสรุปความขยายความ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนเรี ยงความ การเขียน
บทความ เขียนอวยพร เขียนนิทาน เขียนรายงาน เขีย นกลอนเปล่า เขียนบทร้อยกรอง และการรู้จัก
ใช้รูปแบบของการเขียน การเลือกเนื้อหาที่จะเขียน การใช้ถ้อยคำภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคลที่อ่านจะทำให้งานเขียนมีประสิทธิภาพ และเห็นความงามของวรรณกรรมประเภทงานเขียน
ผลการเรียนรู้
๑. การเขียนสรุปความและขยายความ
๒. การเขียนบันทึกประจำวัน
๓. การเขียนเรียงความ
๔. การเขียนบทความ
๕. การเขียนคำอวยพร
๖. การเขียนนิทาน
๗. การเขียนคำขวัญ
๘. การเขียนกลอนเปล่า
๙. การเขียนรายงาน
๑๐. การแต่งคำประพันธ์ กลอน และกาพย์ยานี ๑๑

๓๓

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
ท ๓๐๒๐๑
ท ๓๐๒๐๒
ท ๓๐๒๐๓
ท ๓๐๒๐๔
ท ๓๐๒๐๕
ท ๓๐๒๐๖
ท ๓๐๒๐๗
ท ๓๐๒๐๘

การเขียน ๑
การเขียน ๒
ประวัติวรรณคดี ๑
ประวัดวรรณคดี ๒
หลักภาษา ๑
หลักภาษา ๒
การพูด ๑
การพูด ๒

๓๔

กลุ่มวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๓๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษาหลั ก การอ่ า นออกเสี ย ง อ่ า นตี ค วาม แปลความขยายความ อ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
วิจารณ์ และประเมินค่า ฝึกการอ่านออกเสียง อ่านตีความ แปลความขยายความ อ่านเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์และประเมินค่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ศึกษาหลักการเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ เรียงความ ย่อความ รายงาน
เชิงวิชาการ การประเมินค่างานเขียน ฝึกการเขี ยนอธิบาย บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ ย่อ
ความ เรียงความ รายงานเชิงวิชาการ ประเมินค่างานเขียนรูปแบบต่าง ๆ
ศึกษาหลักการฟัง การดู การพูด ฝึกการพูดสรุปแนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย อธิบาย
แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิต
พูดในโอกาสต่าง ๆ
ศึกษาธรรมชาติของภาษา การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์ คำที่มาจากภาษา
บาลี สันสกฤต คำสมาส อักษรนำ หลักการใช้คำ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น การ
สร้างคำไทย แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
วรรณกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม รวบรวม
วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่องจำอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณค่าดยใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมมือ การสร้างแผนภาพความคิ ด การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบสืบเสาะ หาความรู้
การเรียนรู้แบบพหูสูต มุ่งให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด เพื่อเป็น
พื้นฐานการนำไปใช้ในการศึกษาในรายวิชาอื่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และใช้สำหรับพัฒนาวิชาชีพต่อไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๖
รวม ๒๔ ตัวชี้วัด

๓๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๓๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง คาดคะเนเหตุการณ์ วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านฝึกการอ่านออกเสียง คาดคะเนเหตุการณ์ วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน
ศึกษาหลักการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เช่นสารคดี บันเทิงคดี การเขียนรายงานเชิงวิชาการ บันทึกการศึกษา
ค้นคว้า การประเมินค่างานเขียน ฝึกการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า รายงานเชิงวิชาการ ประเมินค่างานเขียน
รูปแบบต่าง ๆ
ศึกษาหลักการประเมิน ฟัง การดู การพูด การเลือกเรื่องที่ฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการพูดสรุป
แนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นจาการฟัง และการดู เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินชีวิต พูดในโอกาสต่าง ๆ
ศึกษาอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น หลักการสร้างคำในภาษาไทย การประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ วรรณกรรม
พื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท่องจำอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณค่า
โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ การสร้างแผนภาพความคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบ
สืบเสาะ หาความรู้ การเรียนรู้แบบพหูสูต มุ่งให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปใช้ในการศึกษาในรายวิชาอื่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นใช้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และใช้สำหรับพัฒนาวิชาชีพต่อไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๘
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด

๓๗

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๓๒๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ
และขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง
เสนอความคิด ตอบคำถาม เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน สังเคราะห์
ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง
ๆ ประเมินงานเขียน แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงาน ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
บันทึกการศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด
การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือ ประเมินและวิจารณญาณในการฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ เสนอแนวคิด มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติ
ของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อย
กรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำใน
ภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่า สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ทางภาษา ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุ ณค่าตามความ
สนใจและนำไปใช้อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การ
สาธิต การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการสื่อสาร การรายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
อภิปราย มุ่งให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน และ
เรียนรู้ คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖

๓๘

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

รวม ๓๖ ตัวชี้วัด

๓๙

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท๓๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ และขยายความ
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เสนอความคิด ตอบคำถาม เขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียน แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียน
รายงาน ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง บันทึกการศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการเขียนสรุปแนวคิด และแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือ ประเมินและวิจารณญาณในการฟังและดู พูดในโอกาสต่าง
ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ เสนอแนวคิด มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติ
ของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิงโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการทางภาษา
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการสื่อสาร การรายงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย มุ่งให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่
สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไป
ใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
รวม ๓๕ ตัวชี้วัด

๔๐

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง หลักการตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่องที่อ่าน หลักการเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด การบันทึก การย่อความ หลักการเขีย นรายงาน การเขียน
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถู กต้องตรงตามวัตถุประสงค์ การเขียนเรียงความ การใช้โวหารต่าง ๆ การ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ หลักการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิ ง ศึกษา
เนื้อหาสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษาทักษะในการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษา
ถูกต้อง ศึกษาพูดแสดงทรรศนะ การพูดโต้แย้ง การพูดโน้มน้าว และ การเสนอแนวคิดอย่างมีเหตุผล ศึกษาธรรมชาติ
ของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ศึก ษาหลักการใช้คำ กลุ่มคำ และประโยคต่าง ๆ ศึกษา
หลักการแต่งคำประพันธ์ ประเภท ลิลิต ศึกษาระดับภาษา หลักการสร้างคำในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาถิ่นและ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ศึกษาภาษาถิ่น ศึกษาหลักการประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอ
นิกส์ ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรม ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน ศึกษา
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
โดยใช้กระบวนการอ่านอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เข้าใจหลักการตีความ แปลความ ขยายความ
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน นำกระบวนการคิดไปใช้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิด นำกระบวนการ
เขียนเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการ
เขียนเชิงวิชาการ อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดตี ่อวิชาภาษาไทย
เห็นคุณคำและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติ
ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ,มีวินัย,ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และ มีจิต
สาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด

๔๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
วิชาภาษาไทย รหัส ท ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง หลักการตีความ แปลความ ขยายความ
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน ศึกษาหลักการโต้แย้ง การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด การบันทึก
การย่อความ หลักการเขียนรายงาน การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุป ระสงค์ การเขีย นเรีย งความ การใช้โ วหารต่าง ๆ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตาม
หลักการเขียนเชิงวิชาการ หลักการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ศึกษาเนื้อหาสารคดีและบันเทิง
คดี ศึกษาทักษะในการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาถูกต้อง
ศึกษาพูดแสดงทรรศนะ การพูดโต้แย้ง การพูดโน้มน้าว และการเสนอแนวคิดอย่างมีเหตุผล ศึกษา
หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ศึกษา
หลักการใช้คำ กลุ่มคำ และประโยคต่าง ๆ ศึกษาหลักการแต่ง คำประพันธ์ ประเภท ฉันท์ หลักการ
สร้างคำในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย ศึกษาภาษาถิ่น ศึกษา
หลักการประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์ ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรม
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน ศึกษาประวัติศาสตร์และวิถี
ไทย คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
ใช้กระบวนการอ่านอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เข้าใจหลักการตีความ แปลความ ขยาย
ความ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน นำกระบวนการคิดไปใช้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิด นำกระบวนการเขียนเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด เขียนสื่อ สารในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานการศึกษาค้น คว้าตามหลักการเขียนเชิงวิช าการ อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณคำและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีความรับผิดชอบ มีความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์ สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖

๔๒

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

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด

๔๓

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔๔

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชา การเขียน ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ฝึกเขียนรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการลำดับความรู้ให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน เลือกใช้
โวหารให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส และอาจให้เขียนบทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ แสดงความคิด
และความรูส ึกเพื่อเพิ่ มพูน ทั กษะการเขีย นในรูป แบบต่ าง ๆ สามารถเขียนแสดงความต้อ งการ
ความคิด และความรู้สึกได้ถูกต้องตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกสาเหตุการเขียนหนังสือผิดและบอกหลักเกณฑ์การประวิสรรชนีย์และ ไม่ประวิสรรชนีย์ได้
๒. บอกหลักเกณฑ์การเขียนตัวการันต์ และการใช้ไม้ทัณฑฆาตได้
๓. บอกหลักเกณฑ์การเขียนคำที่ออกเสียง ไอ ใอ ไอย อัย และอัม อำ ได้
๔. บอกหลักเกณฑ์การใช้รูปวรรณยุกต์ผิด และการใช้ ณ น รร ได้
๕. เขียนสะกดคำยากได้ถูกต้อง
๖. บอกหลักเกณฑ์การใช้คำได้ถูกต้องตามระเบียบของภาษาได้
๗. บอกหลักเกณฑ์การใช้คำให้ถูกต้องตามระดับของคำได้
๘. บอกหลักการใช้คำให้มีน้ำหนักและคำควรหลีกเลี่ยงในการใช้ได้
๙. บอกชนิดของประโยคได้
๑๐. บอกหลักการใช้ถ้อยคำในการสร้างประโยคได้
๑๑. บอกหลักการใช้ประโยคได้
๑๒. ใช้ประโยคสื่อสารได้
๑๓. บอกชนิดของโวหารได้ถูกต้อง
๑๔. บอกลักษณะโวหารแต่ละชนิดได้
๑๕. เขียนข้อความโดยใช้โวหารชนิดใดชนิดหนึ่งได้
๑๖. ให้คำจำกัดความของเรียงความได้
๑๗. บอกองค์ประกอบของเรียงความได้
๑๘. บอกลำดับขั้นตอนการเขียนเรียงความได้
๑๙. บอกวิธีการเขียนโครงเรื่องได้
๒๐. บอกหลักการเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และการเขียนสรุปได้
๒๑. เขียนเรียงความเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

๔๕

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาการเขียน ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ฝึกเขียนรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการลำดับความรู้ให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน เลือกใช้โวหาร
ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส และอาจให้เขียนบทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ แสดงความคิด และ
ความรูสึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเขียนแสดงความต้องการ ความคิด
และความรู้สึกได้ถูกต้องตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายและความสำคัญของการย่อความได้
๒. บอกจุดมุ่งหมายและวิธีการย่อความได้
๓. บอกประเภทและประโยชน์ของการย่อความได้
๔. เขียนย่อความตามที่กำหนดได้
๕. บอกประเภทของบันทึกได้
๖. บอกคำจำกัดความและวิธีการเขียนบันทึกช่วยความจำและบันทึกประสบการณ์ได้
๗. บอกคำจำกัดความและวิธีการบันทึกความรู้และบันทึกการ ประชุมได้
๘. บอกประโยชน์ของการเขียนบันทึกและเขียนบันทึกได้
๙. อธิบายความหมายและบอกวัตถุประสงค์ของประกาศได้
๑๐. บอกรูปแบบและประเภทของประกาศทั่วไปและประกาศรับสมัครงานได้
๑๑. บอกหลักเกณฑ์และเขียนประกาศตามแบบราชการได้
๑๒. บอกหลักเกณฑ์และเขียนประกาศตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้
๑๓. ยอกชนิดของโวหารได้ถูกต้อง
๑๔. บอกลักษณะโวหารแต่ละชนิดได้
๑๕. เขียนข้อความโดยใช้โวหารชนิดใดชนิดหนึ่งได้
๑๖. ให้คำจำกัดความของเรียงความได้
๑๗. บอกองค์ประกอบของเรียงความได้
๑๘. บอกลำดับขั้นตอนการเขียนเรียงความได้
๑๙. บอกวิธีการเขียนโครงเรื่องได้
๒๐. บอกหลักการเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และการเขียนสรุปได้
๒๑. เขียนเรียงความเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

๔๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๓ วิชาประวัติวรรณคดีไทย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม ลักษณะของวรรณคดี
ประเภทของวรรณคดีและประโยชน์ ของวรรณคดี สภาพและความเป็นมาของวรรณคดี การแบ่งยุค
สมัยวรรณคดีไทย สภาพเหตุการณ์ทั่วไปของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา ลักษณะของวรรณคดี
สมัยสุโขทัยและอยุธยา กวีและวรรณคดีที่สำคัญในสมัยกรุงสุโขทัยและอยุธยา โดยใช้กระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิ ดได้
อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ภ าษาเพื่ อการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดความภาคภูมิใจในความ
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจความเป็นมาของวรรณคดีไทย
๒. รู้และเข้าใจความความสัมพันธ์ระหว่างสมัยประวัติศาสตร์กับวรรณคดี
๓. บอกชื่อกวีที่สำคัญในสมัยสุโขทัยได้
๔. อธิบายเนื้อหาและลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏวรรณคดีไทยโดยสังเขป ในสมัยสุโขทัย
๕. รู้และเข้าใจลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏในวรรณคดี
๖. รู้และเข้าใจค่านิยม ลักษณะชีวิตของคนในสมัยอยุธยา
๗ สามารถเขียนหรือพูดวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของวรรณคดีในแต่
ละยุคสมัยได้
๘. เขียนรายงานวรรณคดี วิจารณ์ โดยรวบรวมข้อมูลอ้างอิงอย่างถูกต้องทุกด้านได้
๙. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้
๑๐. ประเมินค่าวรรณคดีไทย สมัยอยุธยา ในด้านวรรณศิลป์ สังคม และวัฒนธรรมได้

๔๗

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๔
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาประวัติวรรณคดีไทย ๒
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับ อิทธิพลของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีต่อวรรณคดีสมัยกรุง
ธนบุรีการฟื้นฟูวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี ลักษณะของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เหตุการณ์ทั่วไปของ
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตั้ งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑-๖ ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๑-๖ กวี
และผลงานที่สำคัญของกวีสมัยรัชกาลที่ ๑-๖ ลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของ
วรรณคดีสมัยหลังรัชกาลที่ ๖ วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด นักเขียนและผลงานของ
นักเขียน วรรณกรรมปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า การคิ ดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิด
ความภาคภูมิใจใน ความเป็นไทย มีจิตซาบซึ้งในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจความเป็นมาของวรรณคดีไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
๒. รู้และเข้าใจความความสัมพันธ์ระหว่างสมัยประวัติศาสตร์กับวรรณคดีได้
๓. บอกชื่อกวีที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
๔. อธิบายเนื้อหาและลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏวรรณคดีไทยโดยสังเขป ในสมัยสุโขทัย
๕. รู้และเข้าใจลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏในวรรณคดี
๖. รู้และเข้าใจค่านิยม ลักษณะชีวิตของคนในสมัยรัตน์โกสินทร์
๗ สามารถเขียนหรือพูดวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของวรรณคดีสมัย
ธนบุรีและรัตน์โกสินทร์ได้
๘. เขียนรายงานวรรณคดี วิจารณ์ โดยรวบรวมข้อมูลอ้างอิงอย่างถูกต้องทุกด้านได้
๙. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้
๑๐. ประเมินค่าวรรณคดีไทย สมัยรัตน์โกสินทร์ ในด้านวรรณศิลป์ สังคม และวัฒนธรรม
ไทย

๔๘

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๕
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาหลักภาษาไทย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงและอักษรไทย คำและกลุ่มคำ ประโยคชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์การใช้ภ าษา ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย
ผลการเรียนรู้
๑. บอกอวัยวะต่าง ๆ ในการเปล่งเสียงพูดได้
๒. บอกชนิดของเสียงพูดในภาษาไทยได้
๓. บอกลักษณะและจำนวนของเสียงสระได้
๔. บอกการแบ่งเสียงสระตามลักษณะออกเป็นสระเดี่ยวและสระประสมได้
๕. บอกการแบ่งเสียงสระตามปริมาณเสียงเป็นเสียงสั้น (รัสระ)และสระยาว (ฑีฆสระ) ได้
๖. บอกลักษณะและจำนวนของสระเดี๋ยวได้
๗. บอกลักษณะและจำนวนของสระประสมได้
๘. บอกลักษณะและจำนวนของเสียงพยัญชนะได้
๙. แบ่งเสียงพยัญชนะตามตำแหน่งของอวัยวะเปล่งเสียงได้
๑๐. แบ่งเสียงพยัญชนะตามลักษณะการเปล่งเสียงได้
๑๑. บอกลักษณะและจำนวนของเสียงวรรณยุกต์ได้
๑๒. บอกประวัติความเป็นมาของอักษรไทยได้
๑๓. บอกรูปสระ ๒๑ รูปได้
๑๔. ประกอบรูปสระตามเสียงสระเดี่ยว สระประสม และสระเกิน ทั้งในมาตรา ก.กา และ
มาตรตัวสะกดในแม่ต่าง ๆ ได้
๑๕. แบ่งอักษรสูงอักษรต่ำได้
๑๖. บอกลักษณะอักษรควบกล้ำ อักษรนำอักษรตาม ได้
๑๗. บอกพยัญชนะตัวสะกดได้ในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้
๑๘. บอกลักษณะตัวการันต์หรือตัวการันต์ได้
๑๙. บอกรูปวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์และผันอักษรได้
๒๐. เขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

๔๙

๒๑. รู้จักสังเกตลักษณะของพยางค์และคำที่ใช้ ในภาษาไทย
๒๒. รู้จักสังเกตคำที่ใช้ในภาษาว่าประกอบด้วยคำดั้งเดิมหรือคำมูลและคำที่สร้างขึ้นใหม่จาก
คำมูล
๒๓. มีความรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาคำพยางค์เดียวมาก่อน แต่ต่อมามีคำหลายพยางค์เพิ่มขึ้น
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ

๕๐

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๖
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาหลักภาษาไทย ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเรื่องธรรมชาติของภาษา กำเนิดของภาษา ลักษณะของภาษาไทย
และศึกษาเรื่องไตรยางค์ คำเป็น คำตาย เปรียบเทียบลักษณะของคำไทยแท้กับคำภาษาในกลุ่ ม
อาเซียน วิเคราะห์ลักษณะการเพิ่มคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ สามารถเลือกใช้
คำ กลุ่มคำ มาแต่งประโยคเดียว รวม และซ้อน ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพื่ อประโยชน์ในการ
สื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความรู้ มีมรรยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการสื่อสารในการ
ดำรงชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการกำเนิดของภาษา
๒. มีความรู้ความเข้าใจเสียงในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. มีความรู้ความเข้าใจไตรยางค์ได้อย่างถูกต้อง
๔. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์อักษรควบ อักษรนำ คำเป็น คำตายได้
๕. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาไทยได้
๖. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มอาเซียนได้
๗. ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อภาษาไทยและการเพิ่มคำ
๘. ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำชนิดต่าง ๆ ได้
๙. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และเลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสม
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจกลุ่มคำและเลือกใช้กลุ่มคำได้อย่างถูกต้อง
๑๑. ศึกษาและวิเคราะห์ประโยคชนิดต่าง ๆ และสามารถแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ ได้

๕๑

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๗
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิชาการพูด ๑
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ศึกษาการพูดแนะนำตนเอง หลักการพูดเบื้องต้น บุคลิกภาพในการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟังและ
สถานการณ์ หลักการพูดรูปแบบต่าง ๆ การอ่านในที่ประชุม การอภิปราย การพูดในโอกาสต่าง ๆ
การพูดต่อที่ประชุมชนและมารยาทในการพูดโดยการฝึกพูดแนะนำตนเอง พูดจากเพลง เลือกใช้
ถ้อยคำภาษาในการพูดให้เหมาะกับกาลเทศะ และบุคคล พู ดเรื่องประทับใจ-ฝังใจ พูดสนทนา พูด
สัมภาษณ์ พูดอภิปราย พูดในที่ประชุม ฝึกอ่านร้อยแก้วร้อยกรองในที่ประชุม พูดต่ อที่ประชุมชนใน
โอกาสต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้
๑. พูดแนะนำตนเองได้
๒. บอกหลักการพูดเบื้องต้นได้
๓. ใช้บุคลิกภาพในการพูดได้เหมาะสม
๔. เลือกใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารในการพูดได้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล
๕.วิเคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์ได้ตามหลักเกณฑ์
๖. พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สนทนากับบุคคลต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ
๘. เป็นผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ตามที่ได้รับมอบหมายได้
๙. อภิปรายได้ถูกต้องตามบทบาทที่กำหนดให้
๑๐. พูดในที่ประชุมได้ถูกต้องชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
๑๑. อ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
ในที่ประชุมได้ตามวัตถุประสงค์
๑.บอกหลักการพูดในที่ประชุมชนได้
๒.พูดต่อที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ได้

๕๒

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๘
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

วิชาการพูด ๒
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพูด หลักการพูดเบื้องต้น ใช้เสียงและแสดงท่าทาง
ประกอบการพูดได้เหมาะสม เลือกใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารในการพูดได้ ถูกต้องตามกาลเทศะและ
บุคคล ออกเสียงพูดได้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี ทักที่ประชุมได้ถูกต้อง พูดแนะนำตนเอง พูดเล่า
นิทาน พูดเล่าเรื่องที่ประทับใจ พูดสนทนา พูดมอบรางวัล พูดไว้อาลัย พูดโน้มน้าวใจ พูดต้อนรับ
พูดขอบคุณ พูดสุนทรพจน์ หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและมีมารยาทในการพูด
ผลการเรียนรู้
๑. ลำดับการพูดเล่านิทานได้
2. ลำดับการพูดเล่าเรื่องที่ประทับใจได้
3. บอกหลักการพูดสนทนาได้
4. มีมารยาทในการพูดสนทนาได้
5. พูดเชิญชวนให้นักเรียนรักษา ความสะอาดในโรงเรียน
6. พูดเชิญชวนให้รักการอ่าน
7. พูดเชิญชวนให้ประหยัดพลังงาน
8. พูดเชิญชวนให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
9. เรียบเรียงถ้อยคำการพูดเชิญชวนได้สละสลวย ไพเราะ
10. นักเรียนพูดอภิปรายหน้าชั้นเรียนได้
11. พูดเสียงชัดเจน
12. ใช้ภาษาได้เหมาะสมถูกต้อง

๕๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๕๔

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ค๒๑๑๐๑
คณิตศาสตร์
ค๒๑๑๐๒
คณิตศาสตร์
ค๒๒๑๐๑
คณิตศาสตร์
ค๒๒๑๐๒
คณิตศาสตร์
ค๒๓๑๐๑
คณิตศาสตร์
ค๒๓๑๐๒
คณิตศาสตร์

3
3
3
3
3
3

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๑2๐๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
ค๒22๐1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
ค๒๓๒๐๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 ชัว่ โมง / สัปดาห์

1.๕
1.๕
1.๕
1.๕
1.๕
1.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

0.๕ หน่วยกิต
0.๕ หน่วยกิต
0.๕ หน่วยกิต

๕๕

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๕๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระ
ต่อไปนี้
จำนวนตรรกยะ จำนวนเต็มบวก เต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
จำนวนตรงข้าม และค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม สมบัติข อง
จำนวนเต็มและการนำไปใช้ ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม สมบัติของจำนวนตรรกยะและ
การนำไปใช้
การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่ว นของเส้นตรง มุม เส้นตั้งฉาก รูป
เรขาคณิตสองมิติ มุมที่มีขนาดต่าง ๆ การสร้างเส้นขนาน และการนำไปใช้
เลขยกกำลัง การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก สมบัติของเลข
ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก และการนำไปใช้
มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ และภาพที่ได้จากการ
มองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปและ
ความสัมพันธ์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้
อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒
ค ๒.๒ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๕๗

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระ
ต่อไปนี้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการเท่ากันและสมบัติของจำนวน และการนำไปใช้
อัต ราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน สัดส่ว น การนำความรู้ เกี่ยวกับ
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และการนำความรู้เกี่ยวกับสมการและกราฟของความสัมพันธ์ไปใช้ในชีวิตจริง
สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ด้วย แผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้ น แผนภูมิวงกลม และการแปลความหมายข้อมูล บุคคล ทรัพยากร
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๓
ค ๑.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม.๑/๓
ค ๓.๑ ม.๑/๑
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๕๘

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปั ญหา การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง
ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระ
ต่อไปนี้
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การนำ
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในการแก้ปัญหา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ
จำนวนอตรรกยะเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน เปรียบเทียบจำนวนจริง หารากที่สองของจำนวนจริง
และรากที่สามของจำนวนที่เป็นกำลังสามสมบูรณ์ และแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของจำนวนจริง
ปริซึมและทรงกระบอก เรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอก นำความรู้ เกี่ย วกับพื้นที่ผ ิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
การแปลงทางเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลที่เกิดจากการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบบนระนาบ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือภาพที่ได้จากการแปลง
ว่าเกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุน นำการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
สมบัติของเลขยกกำลัง เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์แทน
จำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมีค่ามาก ๆ นำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการคำนวณและแก้ปัญหา
พหุนาม เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณของพหุนาม และหา
ผลหารของพหุ น ามด้ ว ยเอกนามในรู ป ผลสำเร็ จ นำความรู้ เ รื ่ อ งพหุ น ามไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเองการวัดและการประเมินผล ใช้
วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

๕๙

รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ ค ๒.๒ ม.๒/๕ ค ๒.๒ ม.๒/๑ ค ๒.๒ ม.๒/๓ ค ๒.๒ ม.๒/๔
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๖๐

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ใน
สาระต่อไปนี้
สถิติ (2) เรียนรูเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูล วิเคราะหขอมูลจากแผนภาพจุด
แผนภาพตน-ใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล การแปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ความเทากันทุกประการ เรียนรูเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมการนําความรูเกี่ยวกับความเทากันทุกประการไปใชในการ แกปญหาคณิตศาสตร์ และ
ปัญหาในชีวิตจริง
เส้นขนาน เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรงรวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ
สร้างรูปเรขาคณิต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างกำลังสอง ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค ๒.๑ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒
ค ๒.๒ ม.๒/๒

๖๑

ค ๑.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๓
ค ๓.๑ ม.๒/๑
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๖๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้
พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพี ระมิด กรวย ทรงกลม และการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรในสถานการณ์ต่าง ๆ
พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดย
อาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ
สมการกำลั ง สองตั ว แปรเดีย ว การแก้ส มการกำลังสองตัว แปรเดี ยวโดยการแยกตั ว
ประกอบการใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ฟังก์ชันกำลังสอง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง และการใช้ฟังก์ชันกำลังสองในแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรดีกรีไม่เกินสอง
วงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลม ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม และ การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผ ู้เรียนได้ศึ กษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจ ริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็น ระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒,
ค ๑.๓ ม.๓/๒, ม ๓/๓
ค ๒.๑ .ม.๓/๑, ม.๓/๒,
ค ๒.๒ ม ๓/๓
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๖๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระ
ต่อไปนี้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน การนำความรู้เกี่ยวกับ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหาในสถานะการณ์ต่าง ๆ
ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำ
ความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา ๖๐
องศา
ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การนำความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง
สถิติ การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย แผนภาพกล่อง การอ่านการแปล
ความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและการประเมินผล ใช้
วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๓ ม.๓/๑
ค ๒.๒ .ม.๓/๑, ม.๓/๒
ค ๓.๑ ม.๓/๑
ค ๓.๒ ม.๓/๑
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๖๔

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๖๕

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๑2๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 2๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระ
ต่อไปนี้
จำนวนและการดำเนินการ นักเรียนควรทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วน ทศนิยม ร้อย
ละและจำนวนเต็มให้ล ึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อ นำไปใช้ แก้ปัญหาที่มี การเปรียบเทียบ นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการเรียนในระดับที่
สูงขึ้น
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้
เหตุผล และนำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีว ิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1 สามาเปรียบเทียบ จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยมได้
2 สามารถบวก ลบ คูณหาร จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยมได้
3 นำความรู้และสมบัติของจำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยมไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณืที่
หลากหลายได้
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

๖๖

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๒๒01 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 2๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระ
ต่อไปนี้
สถิติ คือ การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลในชีวิตประจำวัน โดยใช้ตัวเลขแทน
ปริมาณจำนวนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่ต้องการศึกษา ในลักษณะแผนภาพ แผนภูมิ โดยสามารถ
อ่านการแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ ปัญหา การให้
เหตุผล และนำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีว ิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1 เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล
2 เข้าใจเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่
3 สามารถสร้างกราฟและตีความข้อมูลที่อยู่ในกราฟลักษณะต่าง ๆ
4 สามารภทำความเข้าใจและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลม
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

๖๗

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค๒3๒01 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๒
เวลา 2๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้
พื้นที่ผิวและปริมาตร นักเรียนสามารถสร้างสูตรสำหรับหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรง
สามมิติ ที่ประกอบไปด้วย ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอกและทรงกรวย โดยสร้างแบบรูปเพื่อวัดขนาด
ประเมินพื้นที่และปริมาตร จากนั้นจึงพิจารณารูปแบบและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความยาวพื้นที่
และปริมาตร
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจ ริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
นำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกรวย ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรง
กลม
2 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกได้
3 หาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกได้
4 นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณืที่หลากหลายได้
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

๖๘

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

จำนวน 40 ชัว่ โมง
จำนวน 40 ชัว่ โมง
จำนวน 40 ชัว่ โมง
จำนวน 40 ชัว่ โมง
จำนวน 40 ชัว่ โมง
จำนวน 40 ชัว่ โมง

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

จำนวน 60 ชัว่ โมง
จำนวน 60 ชัว่ โมง
จำนวน 60 ชัว่ โมง
จำนวน 60 ชัว่ โมง
จำนวน 60 ชัว่ โมง
จำนวน 60 ชัว่ โมง

1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

๖๙

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๗๐

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา 4๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระ เซต ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน และบูรณาการโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๔/๑
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๗๑

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา 4๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระหลักการนับเบื้องต้น หลักการ
บวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่
สิ่งของต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน และบูรณาการโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๓.๒ ม. ๔/๑
ค ๓.๒ ม. ๔/๒
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๗๒

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระ เลขยกกำลัง รากที่ n
ของเลขยกกำลัง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า ๑ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน และบูรณาการโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๕/๑
ค ๑.๒ ม.๕/๑
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๗๓

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษา ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ค่าราย
งวด ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด สถิติ ข้อมูล ตำแหน่ง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)
ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การแปลความหมายของค่าสถิติ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน และบูรณาการโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพือ่ พัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่งิ ต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ม. ๕/๒
ค ๑.๓ ม.๕/๑
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๗๔

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระ สถิติ ข้อมูล ตำแหน่ง (ฐานนิยม
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การ
นำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของค่าสถิติ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน และบูรณาการโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๓.๑ ม. ๖/๑
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๗๕

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ค่า
รายงวดดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด สถิติ ข้อมูล ตำแหน่ง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การแปลความหมายของค่าสถิติ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน และบูรณาการโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๓.๑ ม. ๖/๑
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๗๖

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๗๗

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลี
เมนต์ของเซต
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ และตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้าง
เหตุผล
จำนวนจริงและพหุนาม จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
และสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง
ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม
สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
เข้าใจและใช้ความรู้เกีย่ วกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมายและอ้างเหตุผล
เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๗๘

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ฟังก์ชัน การบวก การลบ การคูณ การหารของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม
เรขาคณิตวิเคราะห์ จุดและเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารของฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน
ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
เข้าใจและใช้ความรู้เกีย่ วกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปญหา

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๗๙

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา 6๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาสาระ ดังนี้
ฟังก์ชัน ตรีโ กณมิติ ฟังก์ช ันไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ช ันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติอื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
ผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์ การหาระยะทางและความสูง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เมทริกซ์ การบวกและการคูณของเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ การหา
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ ตัว ผกผันการคูณของเมทริกซ์ การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
เวกเตอร์ในสามมิติ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก การบวก
และการลบของเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การหาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคู ณ เชิง
เวกเตอร์
โดยการจัดกิจกรรม จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า
และค้นพบด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปและรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
นำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ มีความคิ ดรวบยอด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวิจารณญาณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. นำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาได้
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์
4. นำความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ไปใช้แก้ระบบสมการเชิงเส้นได้
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
6. หาผลบวกและลบของเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ และหาผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิง
เวกเตอร์ได้
7. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในแก้ปัญหาได้
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

๘๐

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา 6๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของเสาระ ดังนี้
จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รากที่สองของ
จำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน รากที่ 7ของ
จำนวนเชิงซ้อน สมการพหุนามตัวแปรเดียว
หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่
แตกต่างกันทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยน
เชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวิ
นาม
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น กฎที่สำคัญบางประการของ
ความน่าจะเป็น
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา
2. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1
3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหา
4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา
5. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

๘๑

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ลำดับและอนุกรม ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ลิมิต
ของลำดับอนันต์ อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวก
อนุกรมอนันต์ การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่า
รายงวด
แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
๑. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก
๒. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต์
๔. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ได้
๕. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้
๖. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา
๗. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้
แก้ปัญหา
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๘๒

คำอธิบายรายวิชา
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ 2 เวลา 6๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล สถิติศาสตร์ คำสำคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของ
ข้อมูล สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ ค่าวัดทางสถิติ
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ความหมายและขนิดของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจ้ง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อ มโยง การให้เหตุผล และ
การคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจน
ทักษะและกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ร่วม
ทั้ง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมี
วิจารณญาณ
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
๒. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจก
แจงทวินาม
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้

๘๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๘๔

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๓
ว๒๑๑๐๒
ว๒๑๑๐๔
ว๒๒๑๐๑
ว๒๒๑๐๓
ว๒๒๑๐๒
ว๒๒๑๐๔
ว๒๓๑๐๑
ว๒๒๑๐๓
ว๒๓๑๐๒
ว๒๒๑๐๔

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑
การออกแบบและเทคโนโลยี ๑
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาการคำนวณ ๑
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาการคำนวณ ๒
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔
การออกแบบและเทคโนโลยี ๒
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕
วิทยาการคำนวณ ๓
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖
การออกแบบและเทคโนโลยี ๓

๒
๑
๓
๒
๓
๒
๒
๑
๓
๒
๒
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

๑.๐
๐.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๐.๕

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

รายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑21๑ คอมพิวเตอร์ 1
ว22213 คอมพิวเตอร์ ๒
ว๒3214 คอมพิวเตอร์ 3

1 ชั่วโมง / สัปดาห์
1 ชัว่ โมง / สัปดาห์
1 ชัว่ โมง / สัปดาห์

0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต

๘๕

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๘๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบ
ของสารบริส ุทธิ์ เซลล์ การลำเลีย งสารเข้ า ออกเซลล์ การสืบพันธ์และขยายพันธ์ พืช ดอก การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลี้ยงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐,
ม.๑/๑๑, ม.๑/๑๒,ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘
ว ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗, ม.๑/๘
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด

๘๗

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้า
อากาศรอบตัว มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจ
ตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ม.๑/๙, ม.๑/๑๐
ว ๒.๒ ม.๑/๑,
ว ๒.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗
ว ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗
รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

๘๘

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๓ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๘๙

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๔ วิชาวิทยาการคำนวณ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย
การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูล
นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่
สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
ตัวชี้วัด
ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง
รวม ๔ ตัวชี้วัด

๙๐

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อย
อาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้ง
ระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่
ตอบสนองต่ อ สิ ่ง เร้ าภายนอกและภายใน หลั ก การและผลของการใช้ เ ทคโนโลยี ช ี ว ภาพในการ
ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติด สมบัติของธาตุและสารประกอบเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ
ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น
และโครมาโทกราฟีก การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิ ริยาเคมี ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๘.๑
รวม

ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๙
๒๒

,
,
,
,

ม.๒/๒
ม.๒/๒
ม.๒/๒
ม.๒/๒

ตัวชี้วัด

,
,
,
,

ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖
ม.๒/๓
ม.๒/๓ , ม.๒/๔
ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘

๙๑

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคง
ตัว ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน
และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดินกระบวนการเกิดและ
ลักษณะองค์ประกอบของหิน สมบัติของหิน จำแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่
กระบวนการเกิด ลัก ษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน สำรวจและอธิบายลักษณะ
แหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ำบนดิน แหล่ง
น้ำใต้ดิน กระบวนและผลของการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถมและการตกผลึก
โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการ
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
ว ๔.๑
ว ๕.๑
ว ๖.๑

ม.๒/๑ , ม.๒/๒
ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘
ม. ๒/๙ , ม.๒/๑๐
ว ๘.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘
ม.๒/๙
รวม ๒๔ ตัวชีว้ ัด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

,
,

๙๒

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๔ วิชาวิทยาการคำนวณ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร
แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้าง
และกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
ตัวชี้วัด
ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา
๓. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่
ผลงาน
รวม ๔ ตัวชี้วัด

๙๓

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๓ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น
สรุปกรอบของปัญหารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงินไขและทรัพยากรที่มี
อยู่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบประเมินผลและอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๙๔

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สมบัติของ
สสาร องค์ประกอบของสสาร สมบัติของสสาร โครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่
๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
ว ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐,
ม.๓/๑๑
ว ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,ม.๓/๗, ม.๓/๘,
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๒. ความสามารถในการคิด
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓. มีวินัย

๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๔. ใฝ่เรียนรู

๙๕

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๒ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ เข้าใจพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้ประโยชน์ องค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการ
เกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว ๒.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐,
ม.๓/๑๑ ม.๓/๑๒, ม.๓/๑๓, ม.๓/๑๔, ม.๓/๑๕, ม.๓/๑๖,ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘,
ม.๓/๑๙, ม.๓/๒๐, ม.๓/๒๑
ว ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๙๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๔ วิชาวิทยาการคำนวณ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อ
พัฒนา แอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและ
ประเมินผล ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่
ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชา
อื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด
ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๑. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
๒. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
๓. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อ
การใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
รวม ๔ ตัวชี้วัด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๙๗

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๙๘

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๒๑๑ คอมพิวเตอร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ และหลักการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท
ต่างๆ เช่น โปรแกรมเอกสาร โปรแกรมตาราง/ข้อมูลทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน และโปรแกรม
อื่นๆ โดยใช้การปฏิบัติสร้างชิ้นงานจากการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกแบบเอกสารและการจัดทำ
เอกสารในสำนักงานอย่างมืออาชีพ จัดกระทำข้อมูลระดับสูง และสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ
ตลอดจนสามารถประยุกต์โปรแกรมต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในรูปแบบที่เหมะ
สมกับ ลักษณะงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการออกแบบ กระบวนการ
สร้างความคิด รวบยอดและการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสากล รวมถึงการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ซอฟต์แวร์สามารถจัดทำชิ้นงานจากซอฟต์แวร์ ประยุกต์มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมี
ความมุ่งมั่นในการทำงาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ สามารถ
ติดต่อสื่อสาร คิดแก้ปัญหา นำชิ้นงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ
2. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานขั้นสูงจากโปรแกรมสร้างงานเอกสาร อย่างมี
คุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
3. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและจัดการข้อมูลงานจากโปรแกรมตาราง/ข้อมูลทำงาน
4. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์งานนำเสนอขั้นสูงจากโปรแกรมนำเสนอ อย่างมี
คุณธรรม โดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น

๙๙

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๒๑๓ วิชาคอมพิวเตอร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการออกแบบสิ่งพิมพ์ การใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือและคำสั่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการ
ปฏิบัติสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่การใช้เครื่องมือ การจัดข้อความ ภาพและวัตถุ รวมถึงเอกสาร สิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชำนาญ การถ่ายทอดความคิดสู่ผ่านการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงาน ใช้ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นสากล
โดยใช้ จินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์แบบต่างๆ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างมืออาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนอธิบายกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
๒. ผู้เรียนใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างชำนาญ
๓. ผู้เรียนเลือกใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน
๔. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อย่างสากล และมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียน
ผลงาน ของคนอื่น
๕. ผู้เรียนใช้โปรแกรมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
๖. ผู้เรียนสร้างชิ้นงานที่เป็นสากลด้วยโปรแกรมทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีคุณธรรมโดยไม่
ลอก เลียนผลงานของคนอื่น
๗. ผู้เรียนนำเสนอสื่อที่ผลิตขึ้นได้อย่างเหมาะสม

๑๐๐

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๓๒๑๔ วิชาคอมพิวเตอร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิก คุณสมบัติของงานกราฟิก บทบาทและ
ความสำคัญ ของงานด้านกราฟิก กราฟิกกับชีวิตประจำวัน ความหมายและความเป็นมาของการ
ออกแบบกราฟิก ระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก
อนาคตของการออกแบบกราฟิก สี ทฤษฎีสีกับการออกแบบงานกราฟิก โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก การจัดเก็บ แฟ้มภาพกราฟิก โดยการปฏิบัติการออกแบบ และ
สร้างสรรค์งานอย่างสากล โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่
สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิก ได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่ง
ภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิด ริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบ
เทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ ต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ งานประเภทต่างๆ
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนอธิบายความหมายของการออกแบบกราฟิก และสรุปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
สำหรับ งานกราฟิก
๒. ผู้เรียนอธิบายประวัติคุณสมบัติบทบาทและความสำคัญของงานกราฟิก
๓. ผู้เรียนจำแนกทฤษฎีสีและหลักการเลือกใช้สีในคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
๔. ผู้เรียนวิเคราะห์ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ และการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก
๕. ผู้เรียนปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกอย่างชำนาญ
๖. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
๗. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก ประกอบดัวย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ์ดแต่งงาน
การ์ดอวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและตกแต่งภาพถ่าย และอื่นๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณธรรม โดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
๘. ผู้เรียนทำโครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิก

๑๐๑

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐาน
ว31141
ว31101
ว31106
ว32121
ว32105
ว33161

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๓ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๕ หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๕ หน่วยกิต
เทคโนโลยี2(วิทยาการคำนวณ 1) ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต
เทคโนโลยี1การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต

วิชาเพิ่มเติม
ว31201
ว31221
ว31161
ว31210
ว31222
ว31241
ว32202
ว32226
ว32242
ว32262
ว32203
ว32223
ว32243
ว32214
ว32204
ว33224
ว33244
ว33205
ว32225
ว33245
ว33216

ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
คอมพิวเตอร์ 1
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ 2
เคมี 6
ชีววิทยา 2
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
ฟิสิกส์ 3
เคมี 3
ชีววิทยา 3
วิทยาการคำนวณ ๒
ฟิสิกส์ 4
เคมี 4
ชีววิทยา 4
ฟิสิกส์ 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5
วิทยาการคำนวณ ๓

๓
๓
1
๒
๓
๓
๓
1
๓
1
๓
๓
๓
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
0.5
๑.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๕
0.5
๑.๕
0.5
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐

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

๑๐๒

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐๓

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๑๔๑ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้ มเซลล์ การลำเลียงสารผ่ านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ
การควบคุม ดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการท างานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรดเบสของเลือดโดยการทางานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดย
ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง การตอบสนองของร่างกายแบบไม่จ ำเพาะ
และแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของ ร่างกาย โรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มี สาเหตุมาจาก การติดเชื้อ HIV สารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้
ประโยชน์จากสารต่างๆที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น ปัจจัย ภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น การ ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะ
ทางพันธุกรรม หลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมและมัลติเปิลแอลลีล
การเปลี่ยนแปลงลำดับ นิวคลีโอไทป์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต การเกิดมิวเทชัน
ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มี ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผล
มาจากวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ของ สภาพทางภูมิศาสตร์บนโลก กับความหลากหลายของไบโอม
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทาง
ชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ
ทดลอง การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุปเพื่อให้เกิด ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษา
สิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม. ๔/๑ - ๔
ว ๑.๒ ม. ๔/๑ - ๑๒
ว ๑.๓ ม. ๔/๑ – ๖ รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

๑๐๔

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบาย
ความเร่งของวัตถุผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ การเคลื่อนที่แบบสั่นสังเกต วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุและมวลของวัตถุการหาแรงลัพธ์ ที่
เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบ
เวกเตอร์แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆแรงโน้มถ่วงของการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ
รอบโลกการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่
เคลื ่ อ นที ่ ใ นสนามแม่ เ หล็ ก และแรงแม่ เ หล็ ก ที ่ ก ระทาต่ อ ลวดตั ว นาที ่ ม ี ก ระแสไฟฟ้ า ผ่ า นใน
สนามแม่เหล็ก การทางานของมอเตอร์การเกิดอีเอ็มเอฟพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ป ลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชันแรงเข้มและแรงอ่อ น
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การรวม
คลื่นทั่วไปและคลื่นเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้องความเข้มเสียง
กับระดับเสียงความถี่กับระดับเสียงการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของ
เสียงการนาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันการมองเห็นสีของวัตถุและความ
ผิดปกติในการมองเห็นสีการทางานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์ หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตปรำจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามาร
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มี จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว ๒.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔ ม.๕/๕ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม.๕/๙ ม.๕/๑๐
ว ๒.๓ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔ ม.๕/๕ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม.๕/๙ ม.๕/๑๐
ม.๕/๑๑ ม.๕/๑๒ รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

๑๐๕

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๖ วิชาวิทยาการคำนวณ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รู ป แบบการคิ ด เชิ ง นามธรรม ตั ว อย่ า งและประโยชน์ ข องแนวคิ ด เชิ ง คำนวณเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาใน
ชีว ิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธ ีส ำหรับแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบ
ขั้นตอนวิธี การทำซ้ำการจัดเรียงและค้นหาข้อมู ล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปั ญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน
ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ว.๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
๑. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๑๐๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๓๒๑๒๑วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา เปรียบเทียบ อธิบาย วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลและระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ
และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป สมบัติความเป็นโลหะของธาตุ สมบัติการนำไฟฟ้า การให้และ
รับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิชัน การเกิดและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สภาพขั้วของสารโควาเลนต์ การเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้ว
หรือการเกิดพันธะไฮโดรเจนการเขียนสูตรเคมีของสารประกอบไอออนิก การละลายของสารอิเล็กโตร
ไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์ สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัว
สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ สมบัติ
ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร
สมบัติของเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ สืบค้น
ข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พ อลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์
ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความเข้ มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี
ครึ่งชีว ิตและปริมาณของสารกัมมัน ตรังสี สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัว อย่างประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย
การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสำรวจตรวจสอบ การทำนาย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

๑. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี

๑๐๗

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
๓. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว
๔. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป
๕. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือ
กลุ่มธาตุแทรนซิชันจากตารางธาตุ
๖. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ
๗. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแท
รนซิชัน
๘. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอน
ระหว่าง
อะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง
๙. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย ๒ อะตอม
๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง
๑๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพ
ขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน
๑๒. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก
๑๓. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้
เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์
๑๔. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง
๑๕. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์
ชนิดนั้น
๑๖. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
๑๗. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำาละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร
๑๘. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซต
ของ
พอลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
๑๙. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข
๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาเคมี
๒๑. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
๒๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
หรือในอุตสาหกรรม

๑๐๘

๒๓. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์
๒๔. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี
๒๕. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิด
จากกัมมันตภาพรังสี
ว๒.๑ม.๕/๑, ว๒.๑ม.๕/๒ , ว๒.๑ม.๕/๓, ว๒.๑ม.๕/๔, ว๒.๑ม.๕/๕, ว๒.๑ม.๕/๖, ว๒.๑ม.๕/๗,
ว๒.๑ม.๕/๘, ว๒.๑ม.๕/๙, ว๒.๑ม.๕/๑๐, ว๒.๑ม.๕/๑๑, ว๒.๑ม.๕/๑๒, ว๒.๑ม.๕/๑๓, ว๒.๑ม.
๕/๑๔,
ว๒.๑ม.๕/๑๕ , ว๒.๑ม.๕/๑๖, ว๒.๑ม.๕/๑๗, ว๒.๑ม.๕/๑๘, ว๒.๑ม.๕/๑๙, ว๒.๑ม.๕/๒๐,
ว๒.๑ม.๕/๒๑, ว๒.๑ม.๕/๒๒, ว๒.๑ม.๕/๒๓, ว๒.๑ม.๕/๒๔, ว๒.๑ม.๕/๒๕
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๑๐๙

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๑๐๕ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด หลัก ของเทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกบั ศาสตร์ อื่น ออกแบบ สร้าง หรื อพัฒนา
ผลงานสาหรับแก้ปัญหาที่คานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและการ
บริ การ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู ้ ทักษะ และเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
เครื่ องมื อ กลไก ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ ก ส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูก ต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
คานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน
ตัวชี้วัด
ว. ๔.๑ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
๑. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรื อคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
๒. ระบุปัญหาหรื อความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคานึงถึง
ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ และตัดสิ นใจเลือกข้อมูลที่จาเป็ น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรื อ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทางานและดาเนิน
การแก้ปัญหา
๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรื อข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการพัฒนาต่อยอด
๕. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อนในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

๑๑๐

๖. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๑๑๑

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๓๑๖๑ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา การแบ่ ง ชั้ น สมบั ติ ข องโครงสร้ า งโลก หลั ก ฐานทางธรณี วิ ท ยาที่ ส นั บ สนุ น การ
เคลื่ อ นที่ ข องแผ่ น ธรณี รู ป แบบแนวรอยต่ อ ของแผ่ น ธรณี ที่ สั ม พั น ธ์ ก ารเคลื่ อ นที่ ข อง แผ่ น ธรณี
กระบวนการเกิ ด ภู เ ขาไฟระเบิ ด กระบวนการเกิ ด ขนาด ความรุ น แรง ผลจากแผ่ น ดิ น ไหว
กระบวนการเกิด และผลจากสึน ามิ พื้ นที่ เสี่ยงภัย แนวทาง การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน ปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในแต่ละบริเวณของโลก การหมุนเวียนของอากาศที่
เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็นผลมาจากการ
หมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด ผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทาให้
เกิดการหมุนเวียนของน้าผิ วหน้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้าผิวหน้าในมหาสมุทร ผล
ของการหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติเพื่อลด
กิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ ที่สำคัญจาก
แผนที่อากาศ ศึกษา การกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลัง
เกิด บิกแบงหลักฐานที่ส นั บ สนุน ทฤษฎี บิ กแบงข้ อมูล การค้ น พบไมโครเวฟพื้น หลัง จากอวกาศ
โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกระบุต ำแหน่ง ของระบบสุริยะกระบวนการเกิด
ดาวฤกษ์การเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์ความสัมพันธ์ระหว่า งความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ลาดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้ง
ต้นการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวาร
ของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ พายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทยการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่น ต่าง ๆ ดาวเทียม
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย ยกตัวอย่าง ระบุ สืบค้นข้อมูล นาเสนอ
แปลความหมาย และการวางแผนเห็ น คุ ณ ค่ า ของการนำองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ค ้ น พบและวิ ธ ี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๑๑๒

ตัวชี้วัด
ว ๓.๑ ม.๖/๑ ม.๖/๒ ม.๖/๓ ม.๖/๔ ม.๖/๕ ม.๖/๖ ม.๖/๗ ม.๖/๘ ม.๖/๙ ม.๖/๑๐
ม.๖/๑๑ ม.๖/๑๒ ม.๖/๑๓ ม.๖/๑๔
ว ๓.๑ ม.๖/๑ ม.๖/๒ ม.๖/๓ ม.๖/๔ ม.๖/๕ ม.๖/๖ ม.๖/๗ ม.๖/๘ ม.๖/๙ ม.๖/๑๐
รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด

๑๑๓

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๑๔

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๒๐๑ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการ
วัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตำแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แ บบ
โพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตั ดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ
๒. อธิบายความสำคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ และการบันทึกผล
การวัด
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง
๔. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว
๕. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
๖. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
๗. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
๘. อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง
๙. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
๑๐. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม
๑๑. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้

๑๑๕

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑
วิชาเคมีเพิ่มเติม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำ
ปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟค
เตอร์เปลี่ยนหน่วย ศึกษาแบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุ
ในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุ
โลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาละอธิบาสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
ยกตัวอย่างการนำธาตุ มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ศึกษาการเกิด
พันธะ ไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบ
ไอออนิก คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮา
เบอร์
สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก
ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ความ
ยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ ศึกษาการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรีย นรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี
เพื่อให้มีความปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๒. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๓. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย

๑๑๖

๔. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง
๕. สืบค้นข้อมูล สมมติฐาน การทดลองหรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
๖. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม
จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
๗. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข
อะตอมของธาตุ
๘. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของกลุ่มธาตุธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรน
ซิชันในตารางธาตุ
๙. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ตามหมู่และตามคาบ
๑๐. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ
๑๑. อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
๑๒. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
๑๓. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิว
อิส
๑๔. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
๑๕. คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์
๑๖. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
๑๗. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
๑๘. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส
๑๙. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
๒๐. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณ
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ
๒๑. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และ
ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
๒๒. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือด
และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์
๒๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
๒๔. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
๒๕. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะสืบค้นข้อมูล
และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่าง
เหมาะสม
รวมทั้งหมด ๒๕ ผลการเรียนรู้

๑๑๗

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๒๖ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ใชความรูเรื่องสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีในการจําแนกแรและหิน ศึกษาการหาอายุทางธรณีวิทยา ตารางธรณีกาล
และกลุมหินที่สําคัญ ของประเทศไทย ศึกษาธรณีโครงสรางจากแนวแตก แนวเลื่อน หรือแนวโคงที่
เกิดจากความเคนดึง ความเคน บีบอัด และความเคนเฉือน แปลความหมายของแผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ธรณีวิทยา และแผนที่อื่นๆ หาเสน ชั้นความสูง ประยุกตความรูเกี่ยวกับแผนที่ไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน ศึกษาแหลงทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรโลหะ และทรัพยากรอโลหะ ประยุกต
ความรูเรื่องทรัพยากรไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ศึกษาเกี่ยวกับแผนดินไหว สึนามิ แผนดินถลม
แผนดินทรุด หลุมยุบ น้ำทวม และภัยแลง ทําความเขาใจ ธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยเพื่อเตรียมพร
อมรับสถานการณ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนข
อมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไป ใชในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ถูกตองเหมาะสม โดยมุงเนนความ เปนไทยควบคู
กับความเปนสากล
ผลการเรียนรู
๑.สืบคนขอมูล และอธิบายความหมายของวิทยาศาสตรโลก และกระบวนการตาง ๆ ทาง
ธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๒. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายความหมาย สมบัติและการเกิดแรและหิน การลําดับ
ชั้นหิน การแบงลักษณะหินออกเปนหนวยหิน
๓. สืบคน อภิปราย และอธิบาย เกี่ยวกับการแบงเวลาของโลกและการทําธรณีประวัติของ
โลก
๔. ทดลอง อภิปราย และอธิบายการเปลี่ยนลักษณะของธรณีโครงสราง
๕. สืบคน และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณตาง ๆ การสรางแผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ธรณีวิทยา และแผนที่อื่น ๆ รวมถึงประโยชนของแผนที่ดังกลาว
๖. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีของประเทศไทยกลุมตางๆ และการใช
ประโยชน

๑๑๘

๗. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับแผนดินไหว สึนามิ แผนดินถลม น้ำทวม สาเหตุและ
การ ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากการเกิดธรณีพิบัติภัยดังกลาว
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู

๑๑๙

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๒๑๐ วิชาคอมพิวเตอร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการภาษาเชิงโครงสร้าง โครงสร้างของโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง คำสั่งรับและ
แสดงผล ตัวแปร ชนิดข้อมูลและนิพจน์ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ โครงสร้างควบคุมการทำงาน
ของ การโปรแกรม แถวลำดับ สาย อักขระและตัวชี้ฟังก์ชัน การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้ม ตัวประมวลผล
ก่อนซี โดยการปฏิบัติการเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง โดยใช้คำสั่งจัดการตัวแปรต่างๆ คำสั่งจัดการ
แฟ้มข้อมูล ลำดับการทำงาน กระบวนความผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างคำสั่ง
ในการ ประมวลผลคำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุม
โปรแกรม คำสั่งรับ ข้อมูล และแสดงผล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาซี ฟังก์ชัน
ต่างๆ เขียนโปรแกรมที่มี โปรแกรมย่อย และเขียนภาษาซีเพื่อประยุกต์กับงานด้านต่างๆ เพื่อให้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะขั้นสูงประยุกต์ใช้การ เขียน
ภาษาเชิงโครงสร้างในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจบทบาทและการนำเอาความสามารถในการเขียน
ภาษาเชิงโครงสร้างไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนแสดงโครงสร้างของโปรแกรม
๒. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
๓. ผู้เรียนใช้คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
๔. ผู้เรียนกำหนดและใช้งานตัวแปร
๕. ผู้เรียนใช้งานค่าคงตัวและค่าคงที่
๖. ผู้เรียนใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม
๗. ผู้เรียนกำหนดและเรียกใช้งานแถวลำดับ สายอักขระและตัวชี้
๘. ผู้เรียนสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน
๙. ผู้เรียนสร้างและเรียกใช้ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง
๑๐. ผู้เรียนใช้คำสั่งอ่าน เขียน เปิด และปิดแฟ้ม
๑๑. ผู้เรียนใช้งานควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล และแสดงผล
๑๒. ผู้เรียนนำการเขียนภาษาซีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๓. ผู้เรียนจัดทำโครงงานการเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอื่น

๑๒๐

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๑๒๔๑ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ชีววิทยากับการดำรงชีวิต
ชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยา เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับ สารอนินทรีย์สารอินทรีย์
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์และทฤษฎีของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ที่
ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการ
ชราภาพของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มี
ออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ
การสังเกตการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่
ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
๒. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต
๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุม่ ของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้ง
ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อ สิ่งมีชีวิต
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรด
นิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
๘. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
๙. อธิบายการทางานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การทางานของเอนไซม์

๑๒๑

๑๐. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้
แสงที่ถูกต้อง
๑๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
๑๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส
๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานส
ปอร์ต
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโดไซโท
ซิส
๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์
พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส
๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ
และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
ผลการเรียนรู้
๑ – ๑๗
รวมทั้งหมด ๑๗ ข้อ

๑๒๒

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๒๒ วิชาเคมีเพิ่มเติม ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวล
สูตรปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP
อัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ สูตรอย่างง่ายและสูตร
โมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ วิธีการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้น
ในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรของสารละลายตามที่กำหนด จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
กับสารบริสุทธิ์ การคำนวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย สัญลักษณ์ในสมการเคมี การ
เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวล
สาร ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย ปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน สารกำหนด
ปริมาณและปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและ
มวลสูตร
๒. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP
๓. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่
๔. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร
๕.คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ
๖.อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรของสารละลาย
ตามที่กำหนด
๗.เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งของสารละลาย
๘. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
๙. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร
๑๐. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย

๑๒๓

๑๑. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส
๑๒. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน
๑๓. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี
๑๔. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้

๑๒๔

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๒ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานคลื่นกลการสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
อย่างง่าย และการซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่นกล การสะท้อนการหักเหการแทรกสอดและ
การเลี้ยวเบนการสั่นพ้องบีตและคลื่นนิ่งอัตราเร็วเสียงการเคลื่ อนที่ของเสียงความเข้มเสียงและการได้
ยินการสั่นพ้อง บีตส์ คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกของเสียง การเลี้ยวเบนและ
การแทรกสอดผ่าน สลิตเดี่ยว สลิตคู่ เกรตติง กฎการสะท้อนของแสง การเกิดภาพที่กระจกเงาราบ
กระจกเงาทรงกลม และเลนส์ กฎของสเนลล์ ลึกจริง ลึกปรากฏ มุมวิกฤต การสะท้อนกลับหมดของ
แสง ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ
การผสมสารสี และการผสมแสงสี
โดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบ
เสาะหา ความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะจากศาสตร์ ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ
ผลการเรียนรู้
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบ ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและ
ลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและ การเกิดการสั่นพ้อง
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น
ด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้ง คำนวณอัตราเร็ว
ความถี่ และความยาวคลื่น
๔. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของ คลื่นผิวน้ำ
รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒๕

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกำรกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ อุณหภูมิใน
หน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และ มลพิษ
ทางเสียรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของ อากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณ ปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่อง เสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๘. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิว วัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสง
และ คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อ แสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงา ทรง
กลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่อง การสะท้อนของแสงจำกกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรง
กลมไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
๙. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึก จริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับ
หมดของแสง และคำนวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดง ภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด
ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะ วัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้ง คำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย การนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๑๑. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับ แสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
๑๒. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี
รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

๑๒๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๒๖ วิชา เคมีเพิ่มเติม ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับ ประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอ
ลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์การปรับ เปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ที่มีต่อสมบัติของ พอลิเมอร์
ผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข
โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบเสาะเพื่อให้
เกิดความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความ
เข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์
๒. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง การ
นำไปใช้ประโยชน์
๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ พอลิ
เมอร์
๕. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว
ทางแก้ไข

๑๒๗

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๔๒ วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ คาตอบของข้อมูลจากผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต เกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ลาดับขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งปฏิกิริยาที่ต้อง
ใช้ แสงและปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๔
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C๓ และพืช C๔ โฟโตเรส
ไพเรชัน ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลาต้น และใบของพืชดอก การคายน้าของ
พืช การลาเลียงน้ำแร่ธาตุ และสารอาหารของพืช การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช
ดอกและการขยายพันธ์พืช การวัดการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และ
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิป ราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักประหยัดอดออมเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยสอดแทรกการเรียนรู้
อาเซียน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม ๑๒ ประการ
ผลการเรียนรู้ ๑๙ ข้อ
๓ ม.๕/๑, ๓ ม.๕/๒, ๓ ม.๕/๓, ๓ ม.๕/๔, ๓ ม.๕/๕, ๓ ม.๕/๖, ๓ ม.๕/๗, ๓ ม.๕/๘, ๓ ม.
๕/๙,
๓ ม.๕/๑๐,๓ ม.๕/๑๑, ๓ ม.๕/๑๒, ๓ ม.๕/๑๓, ๓ ม.๕/๑๔, ๓ ม.๕/๑๕, ๓ ม.๕/๑๖, ๓ ม.
๕/๑๗,
๓ ม.๕/๑๘

๑๒๘

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๖๒ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบของอากาศ ชั้นบรรยากาศ การหมุนเวียนของระบบลมของโลก ปัจจัยการ
เกิดลม แบบจำลองการหมุนเวียนของระบบลมของโลก การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร การแบ่ง
ชั้นน้ำในมหาสมุทร เมฆและการเกิดเมฆ เสถียรภาพของอากาศ แนวปะทะอากาศ พายุฝนฟ้าคะนอง
ทอร์นาโด พายุหมุนเขตร้อน การเกิดมรสุม อิทธิพลของมรสุมต่อประเทศไทย ร่องมรสุม
ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา ปรากฏการณ์เรือนกระจก คลื่นความร้อน การตรวจอากาศ
ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ แสงและสมบัติทางแสง สีของ
ท้องฟ้า รุ้ง อาทิตย์ทรงกลด จันทร์ทรงกลดและมิราจ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกตการวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับ
ความเป็นสากล
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ การแบ่งชั้น
บรรยากาศ และอิทธิพลของชั้นบรรยากาศที่มีต่อโลก
๒. ทดลอง สืบค้น อภิปราย และอธิบายระบบลมของโลก พร้อมระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. ทดลอง สืบค้น อภิปราย และอธิบายการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร พร้อมทั้งระบุปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง
๔. ทดลอง สืบค้น อภิปราย และอธิบายการเกิดเมฆ เสถียรภาพของอากาศ และแนวปะทะอากาศ
๕. สืบค้น อภิปราย และอธิบายการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทอร์นาโด พายุหมุนเขตร้อน มรสุม
ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุต่าง ๆ
๖. สืบค้น อภิปราย และอธิบายการเกิดความแปรปรวนของอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
๗. สืบค้น อภิปราย และอธิบายการพยากรณ์อากาศ และลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศ
๘. ทดลอง สืบค้น อภิปราย และอธิบายปรากฏการณ์ทางแสงในท้องฟ้า
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๑๒๙

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์อธิบายและคำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ทำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนาไฟฟ้าสถิตแรงไฟฟ้า
ตามกฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า
รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์พลังงานศักย์ไ ฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้าและความต่ างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใดๆส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์
ระหว่างประจุไฟฟ้าความต่างศักย์และความจุของตัวเก็บประจุพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและความ
จุ ส มมู ล นาความรู ้ เ รื ่ อ งไฟฟ้ า สถิ ต ไปอธิ บ ายหลั ก การทางานของเครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า บางชนิ ด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัว นา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระความ
หนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวนาและพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนา กฎของโอห์มความสัมพันธ์
ระหว่างความต้านทานกับความยาวพื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนาโลหะที่อุณหภูมิคงตัว
ความต้านทานสมมูลเมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานอีเอ็มเอฟของแหล่งกา
เนิดไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม
และแบบขนานปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัว
ต้านทานการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทคโนโลยีที่นามาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลั งงานไฟฟ้าโดยเน้นด้านประสิทธิภ าพและความคุ้ม ค่าด้านค่าใช้ จ ่ า ย
ออกแบบ วางแผนขั ้ น ตอนการทางานและดาเนิ น การแก้ ป ัญ หา และให้ เ หตุ ผ ลของปั ญ หาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือกลไก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
คำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสิ นใจ การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

๑๓๐

ผลการเรียนรู้
๑. ทดลองและอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลาง ทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและ
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
๒. อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ คูลอมบ์
๓. อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรง ไฟฟ้าที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ใน
สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบ เวกเตอร์
๔. อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสอง
ตำแหน่งใด ๆ
๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่าง ศักย์
และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบาย พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุ สมมูล รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
๖. นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการ ทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน
๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ และกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็ว ลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่น ของ
อิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพื้นที่หน้าตัด ของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
๘. ทดลองและอธิบายกฎของโอห์ม อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความ
ยาว พื้นที่หน้าตัดและสภาพต้านทานของตัวนำโลหะ ที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและคำนวณความ ต้านทานสมมูลเมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบ อนุกรม
และแบบขนาน
๙. ทดลอง อธิบายและคำนวณ อีเอ็มเอฟของ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และคำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
๑๐. ทดลองและคำนวณ อีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย แบตเตอรี่และตัว
ต้านทน
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาแก้ปัญหา หรือ ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้น
ด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

๑๓๑

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๒๓ วิชาเคมีเพิ่มเติม ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก ศึกษาเกี่ยวกับปริมาตร
ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ
จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ คำนวณ
ความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ศึกษา อธิบาย
การแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎ
การแพร่ผ่านของเกรแฮม สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติและกฎต่างๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์
หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและใน
อุตสาหกรรม อธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี
และลิวอิส ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส คำนวณ
ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส เขียน
สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสของเกลือ ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต
และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส
คำนวณปริมาณสารหรือความ
เข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
สมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของ
สารละลายบัฟเฟอร์ สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับกรด-เบส อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล
ค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่
สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้
หลักของเลอชาเตอลิเอ
ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การ

๑๓๒

สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก
๒. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
๓. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
๔. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน
๕. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ
แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม
๖. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆของ
แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม
๗. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี
และลิวอิส
๘. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
๙. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
๑๐. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
และเบส
๑๑. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทิน
๑๒. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ
๑๓. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรต
กรด-เบส
๑๔. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
๑๕. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์
๑๖. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรดเบส
๑๗. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล
๑๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล
๑๙. คำานวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
๒๐. คำานวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล
๒๑. คำานวณค่าคงทีส่ มดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน

๑๓๓

๒๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ
๒๓. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม
รวมทั้งหมด ๒๓ ผลการเรียนรู้

๑๓๔

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๔๓ วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์การย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้าเหลืองกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน และระบบขับถ่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไทยและสังคมโลกในฐานะพล
โลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักประหยัดอดออมเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยสอดแทรกการเรียนรู้
อาเซียน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม ๑๒ ประการ
ผลการเรียนรู้ ๒๑ ข้อ
๔ ม.๕/๑, ๔ ม.๕/๒, ๔ ม.๕/๓, ๔ ม.๕/๔, ๔ ม.๕/๕, ๔ ม.๕/๖, ๔ ม.๕/๗, ๔ ม.๕/๘, ๔ ม.
๕/๙,
๔ ม.๕/๑๐, ๔ ม.๕/๑๑, ๔ ม.๕/๑๒, ๔ ม.๕/๑๓, ๔ ม.๕/๑๔, ๔ ม.๕/๑๕, ๔ ม.๕/๑๖, ๔
ม.๕/๑๗, ๔ ม.๕/๑๘, ๔ ม.๕/๑๙,๔ ม.๕/๒๐, ๔ ม.๕/๒๑

๑๓๕

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๓๒๑๖ วิชาวิทยาการคำนวณ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูลและหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การ
แปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ตัวอย่างกรณีศึกษา
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระ
สิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ม.๕/๑ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่าง
สร้างสรรค์
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๑๓๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๓๒๐๔ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ใน
บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ แกลแวนอมิเตอร์
มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์
หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงวงจรพื้นฐานของไฟฟ้า กระแสสลับ การแปลงไฟฟ้า
กระแสสลับ เป็น ไฟฟ้ากระแสตรง ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อน การขยายตัว ของวัตถุ
เนื่องจากความร้อน สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การถ่ายโอนความร้อน แก๊สอุดมคติ
กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ -ลูสแซก กฎของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความดัน
และพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส พลังงานภายในระบบ กฎ
ข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ความเค้น
ความเครียด มอดุลัสของยัง ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึง
ผิว การเคลื่อนที่ในของไหล สมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และ
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง
ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้
๑. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เ หล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่ เหล็กในบริเวณที่กำหนด
รวมทั้งสังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซ
เลนอยด์ได้
๒. อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เ หล็ก รัศมีความโค้ง
ของการเคลื่ อนที่เ มื่ อประจุเ คลื่ อนที่ต ั้ง ฉากกับสนามแม่ เหล็ ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่ า ง
เส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านได้
๓. อธิบ ายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๓๗

๔. สังเกต และอธิ บายการเกิดอีเ อ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้
๕. อธิบาย และคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอสได้
๖. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็ม
เอฟของหม้อแปลง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๗. อธิบ ายและคำนวณความร้ อนที่ ทำให้ส สารเปลี่ยนอุณหภู มิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
สถานะ และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
๘. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ
แก๊ส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
นำความรู้ เรื่อง พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๑. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่า
ต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณความเค้น ตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัส
ของยัง และนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๒. อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิกได้
๑๓. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหลได้
๑๔. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ
ของเหลวได้
๑๕. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไป
อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
รวม ๑๕ ผลการเรียนรู้

๑๓๘

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๒๔ วิชาเคมีเพิ่มเติม ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ ทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่
ทำการวัดในปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา
แผนภาพและทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ์
สมการรีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมีเกี่ยวกับเซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุ
กร่อนของโลหะและการป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายสรุปเพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา
๒. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดใน
ปฏิกิริยา
๓. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
๔. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๕. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา
๖. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรือ
อุตสาหกรรม
๗. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์

๑๓๙

๘. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
๙. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยารี
ดอกซ์
๑๐. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา
๑๑. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด
ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์
๑๒. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
๑๓. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
๑๔. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ใน
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อน
ของโลหะ
๑๕. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

๑๔๐

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๓๓๒๔๔ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
สืบค้นข้อมูล อธิบ ายเปรีย บเทีย บ ยกตัวอย่ าง และสรุปโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ
ประสาทของ ไฮดรา พลานาเรียไส้เดือนดินกุ้งหอยแมลงและสํตว์มีกระดูกสันหลังโครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ประสาทการ เปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาทโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบ
นอกการท างานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติโครงสร้างและหน้าที่ของ
อวั ย วะรั บ สั ม ผั ส ของมนุ ษ ย์ โ ครงสร้ า งและหน้ า ที ่ ข อง อวั ย วะที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื ่ อ นที่ ของ
แมงกะพรุนหมึกดาวทะเลไส้เดือนดินแมลงปลานกโครงสร้างและหน้าที่ ของกระดู กกล้ามเนื้อ และ
การท างานของข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์การสืบพันธุ์ใน สิ่งมีชีวิตโครงสร้างและ
หน้าที่ของอวัย วะในระบบสืบ พัน ธุ์ กระบวนการสร้ างสเปิร ์ม และเซลล์ ไข่ก ารปฏิส นธิ และการ
เจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอของกบไก่และมนุษย์หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้าง
ฮอร์โมนพฤติกรรมสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท พฤติกรรม
ทาง สังคม และการสื่อสารระหว่างสัตว์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ
การสังเกตการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้
มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของ ไฮดรา
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ เซลล์ประสาท
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไก
การถ่ายทอดกระแสประสาท
๔. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของ ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาท รอบ
นอก

๑๔๑

๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมอง
ส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่างการทางานของระบบประสาท โซมาติก
และระบบประสาทอัตโนมัติ
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์
ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอก แนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา
๘. สังเกตและอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัส ของ
ผิวหนัง
๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ การ
เคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก
๑๐. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและ หน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ การ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์
๑๑. สังเกตและอธิบายการทางานของข้อต่อ ชนิดต่าง ๆ และการทางานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์
บทที่ ๓ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ แบบ
อาศัยเพศในสัตว์
๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง
๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิ ในมนุษย์
๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผัง สรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและ เนื้อเยื่อ
ที่สร้างฮอร์โมน
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กาเนิดและ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการ ของ
ระบบประสาท
๑๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการ สื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม
รวมทั้งหมด ๑๙ ข้อ

๑๔๒

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๓๒๐๕ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์
เชิงเส้น แผ่ น โพลารอยด์ การนำคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ในช่ ว งความถี่ ต่ า ง ๆ ไปประยุ กต์ ใ ช้ รวมทั้ ง การ
สื่ อ สารโดยอาศั ย คลื่ น แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน รังสีแคโทด การ
ทดลองของทอมสั น การทดลองของมิ ล ลิ แ กน แบบจำลองอะตอม แบบจำลองอะตอมของทอมสั น
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมของอะตอม สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส การแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงานของอะตอม การทดลองของฟรังก์และ
เฮิรตซ์ รังสีเอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ปรากฏการณ์โฟ
โตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมติฐานเดอบรอยล์ กลศาสตร์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนของไฮ
เซนเบิร์ก โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การ
เปลี ่ ย นสภาพนิ ว เคลี ย ส องค์ ป ระกอบของนิ ว เคลี ย ส การค้ น พบนิ ว ตรอน การสลายของนิ ว เคลี ย ส
กัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน
ฟิวชัน ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสี และ
การป้องกัน การค้นคว้าวิจัยและประโยชน์ด้านฟิสิกส์อนุภาค
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และ
แผ่นโพลา-รอยด์รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุ กต์ใช้และ
หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง
๒. สื บ ค้ น และอธิ บ ายการสื ่ อ สารโดยอาศั ย คลื ่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ในการส่ ง ผ่ า นสารสนเทศและ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
๓. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๔๓

๔. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงาน โฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ
๕. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์
๖. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา
๗. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณ
จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต
๘. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทัง้ คำนวณพลังงานนิวเคลียร์
๑๐. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ
๑๑. อธิ บ ายการค้ น คว้ าวิ จัย ด้ านฟิ สิ กส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐานและการใช้ ประโยชน์จ ากการ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ

รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้

๑๔๔

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๒๒๒๕
วิชาเคมีเพิ่มเติม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดของพันธะระหว่างคาร์บอน สูตรเคมี ไอโซเมอร์ของประกอบไฮโดรคาร์ บอนและ
ทดลองการจัดเรีย งตัว ของคาร์บ อนในสารประกอบ ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนแบบสายตรงแบบวงแหวนอะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไ ข ศึกษาหมู่
ฟังก์ชัน สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบัติปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอล
ดีไฮด์คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์เอไมด์ เอมีน รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์และอันตรายของ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ การกำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ทางเคมีจ ากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในชีว ิตประจำวันการประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
การบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อแก้ป ัญหาในสถานการณ์ห รือ ประเด็น ที่ส นใจ การนำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบเสาะเพื่อให้
เกิดความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความ
เข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะ
สาม ที่พบในชีวิตประจำวัน
๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบอินทรีย์
๓. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน
๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มหี มู่ฟังก์ชันไม่เกิน
๑ หมู่ ตามระบบ IUPAC
๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ

๑๔๕

๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
๑๐. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม
๑๑. กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
๑๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
๑๓. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้

๑๔๖

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๓๒๔๕ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุ
ศาสตร์ของ เมนเดล กฎของความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับ
ยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบ
ทางเคมีของ DNA โครงสร้าง ของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึ กษาเกี่ยวกับพันธุ
ศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุ วิศวกรรม การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของ เทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและ
จริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึง วิวัฒนาการของสิ่งมีชี วิต แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีล กาเนิดของสปีชีส์ และวิวัฒนาการของมนุษย์ ความสำคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพการเกิดเซลล์เริ่มแรกและวิวัฒนาการของสิ่ง มีชีวิตเซลล์เดียวลักษณะสำคัญและตัวอย่าง
แบคทีเรีย โพรทิสต์ พืชฟังไจ และสัตว์การจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย
วิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์การสร้าง ไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิต กระบวนการถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน วัฏจักรของสาร ลักษณะของไบโอมต่างๆการ
เปลี่ย นแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของ
ประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดการเพิ่มของประชากร แบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากร
แบบลอจิสติก ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากรปัญหา ทรัพยากรน้ำ อากาศ ดิน ป่าไม้ สัตว์
ป่า และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและแนวทางการวาง แผนการจัดการน้ำและการ
แก้ไขปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการ
สังเกตการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มี
ความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

๑๔๗

ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล
๒. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่ง การรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดล
นี้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิด ฟีโนไทป์และจี
โนไทป์แบบต่างๆ ของรุ่น F๑ และ F๒
๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็น
ส่วนขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล
๔. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่ อเนื่อง
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มี การแปรผันต่อเนื่อง
๕. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูก ควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบน โครโมโซมเพศ
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของ สารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ป ระกอบ ทาง
เคมีของ DNA และสรุปการจำลอง DNA
๗. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการ สังเคราะห์โ ปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA
แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน
๘. สรุปความสัมพันธ์ร ะหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล
๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด มิว
เทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการ ที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน
๑๐. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
๑๑. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปราย การนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และ ข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจ
ริยธรรม
๑๒. สืบ ค้น ข้อมูล และอธิบ ายเกี่ยวกับหลักฐาน ที่ส นับสนุนและข้อมูล ที่ใช้อธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๑๓. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมี ชีวิตของฌอง ลามาร์ก และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของชาลส์ ดาร์วิน
๑๔. ระบุสำระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของ ภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของ แอลลีลและจีโน
ไทป์ของประชากรโดยใช้หลัก ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
๑๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต

๑๔๘

๑๖. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลาย ทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่าง ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
๑๗. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
๑๘. อธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสตสิ่งมีชีวิต
กลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และ สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์
๑๙. อธิบายและยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และ
วิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์
๒๐. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิต หรือ ตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่
๒๑. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่าง กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
๒๒. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิด ไบโอแมก
นิฟิเคชัน
๒๓. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพื่อ อธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร
ฟอสฟอรัส
๒๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบาย ลักษณะของไบโอมที่กระจำยอยู่ตามเขต ภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ บนโลก
๒๕. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐม ภูมิ
และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ทั้งหมด ๒๕ ข้อ

๑๔๙

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๓๓๒๑๖ วิชาวิทยาการคำนวณ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การ
สร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ
กฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ว ๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระ
สิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

๑๕๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๕๑

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาพื้นฐาน
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒
ส๒2๑๐๑ สังคมศึกษา 3
ส๒2๑๐๓ สังคมศึกษา 4
ส๒3๑๐๑ สังคมศึกษา 5
ส๒3๑๐๓ สังคมศึกษา 6
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
ส๒2๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 3
ส๒2๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 4
ส๒3๑๐๒ ประวัติศาสตร์ 5
ส๒3๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 6

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

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

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

วิชาเพิ่มเติม
ส21231 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
ส22234 หน้าทีพ่ ลเมือง 4
ส23235 หน้าทีพ่ ลเมือง 5
ส23236 หน้าทีพ่ ลเมือง 6

๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๕๒

กลุ่มวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๕๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ๑ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธ
ประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นาง
วิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์
ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตน
ต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ ๙ อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ ๕
(ธาตุ ๔) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข
๒ (กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔ โกศล ๓
มงคล ๓๘ (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส
(คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น ) อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
(ใคร่ครวญก่อนจึงทำดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนที่ครองไม่ดี นำทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก)
สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ ตลอดจนปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ
บำเพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ ศาสนสถาน วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของพระภิ ก ษุ บทบาทของพระภิ ก ษุ ใ นการเ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุด ธูปเทียน การจัด
เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคำอาราธนาต่างๆ ประวัติ
ความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
สืบ ค้น ข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน

๑๕๔

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพี ยง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ศึกษา วิเคราะห์ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย
โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ ภั ยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒
ม.๑/๙
ส ๑.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒
ส ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒
ส ๕.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด

ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘
ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑
ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕
ม.๑/๓
ม.๑/๓ ม.๑/๔

๑๕๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒
วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาเรื่องของเวลา การแบ่งเวลา การเทียบศักราช ในระบบต่าง ๆ การแบ่ง ยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และเปรียบเทียบการนับศักราชใน
ระบบต่าง ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาวิธ ีการทางประวัติศาสตร์ ประเภทและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาแหล่งอารยธรรม ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การสำรวจและการตรวจสอบหลักฐานในการสืบค้น
ข้อมูลและอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เห็นคุณค่าของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
ส ๔.๒ ม. ๑/๑ ม.๑/๒
ส ๔.๓ ม. ๑/๑ ม.๑/๒
รวม ๗ ตัวชี้วัด

๑๕๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๒ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓
วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อ เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและ
ความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุ ปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิ จ และความจำเป็น ของการร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิจ ในสัง คมโลก สามารถบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่ างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจ
นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบ ัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบ ค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สามารถนำไปปฏิบ ัติในการดำเนิน ชีว ิต นำไปพัฒ นาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษา
สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

๑๕๗

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส ๓.๑ ม.๑/๑
ส ๓.๒ ม.๑/๑
ส ๒.๑ ม.๑/๑
ส ๒.๒ ม.๑/๑
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด

ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๒

ม.๑/๓
ม.๑/๓ ม.๑/๔
ม.๑/๓ ม.๑/๔
ม.๑/๓

๑๕๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔
วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาประวัติความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
ศึกษาประวัติศาสตร์ส มัยสุโขทัย ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเน้นการสร้ างและพัฒนาชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการของชาติไทย เกิด
ความภาคภูมิใจความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย
โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การสำรวจและการตรวจสอบหลักฐานในการสืบค้ น
ข้อมูลและอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เห็นคุณค่าของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
ส ๔.๒ ม. ๑/๑ ม.๑/๒
ส ๔.๓ ม. ๑/๑ ม.๑/๒
รวม ๗ ตัวชี้วัด

๑๕๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส๒2๑๐๑ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาสู ่ ป ระเทศเพื ่ อ นบ้ า น ความสำคั ญ ของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ
ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา
พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรมราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
พระอภิธรรมปิฎก
อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ใน
เรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
ในเรื่องหลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
ในเรื่อง สุข 2 (สามิสนิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องบุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
ดรุณธรรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติธรรม
เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ำเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก กลฺยาณการี กลฺยาณํ
ปาปการี จ ปาปกํ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโยปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ มีมารยาทของความเป็น
ศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไป
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติสุข

๑๖๐

ตัวชี้วัด

รวม

ส 1.1 ม.2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ส 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
ส 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
ส 2.2 ม.2/1, 2
22 ตัวชี้วัด

๑๖๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓ รหัสวิชา ส๒๒๑๐2 วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ประเภทของข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐานสมั ยอยุธยา
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาระต่างๆ สมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น ข้อความบางตอนในพงศาวดารหรือ
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ ตลอดจนศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อเท็จจริง และอธิบายพัฒนาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเหตุผล
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1 ส 4.1 ม.2/2 ส 4.1 ม.2/3
ส 4.2 ม. 2/1 ส 4.2 ม. 2/2
รวม ๕ ตัวชี้วัด

๑๖๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส๒2๑๐๓ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผล
จากการเปลี ่ ย นแปลงทางธรรมชาติ และทางสั ง คมของทวี ป แอฟริ ก า แนวทางการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นใน
ทวี ป ยุ โ รปและแอฟริ ก า สาเหตุ แ ละผลกระทบที ่ ป ระเทศไทยได้ ร ั บ จากการเปลี ่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจ ในภูมิภ าคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส ่ง ผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศการแข่งขันทางการค้ าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า
ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ เสนอแนวทางการพั ฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เ กิ ด ความรู้ ความเข้ าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ ง ที่ เรียนรู ้ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย
มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มี อยู่จำกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการทำงานมีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด

รวม

ส 5.1
ส 5.2
ส 3.1
ส 3.2
14 ตัวชี้วัด

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/2
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4

๑๖๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๔
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา พร้อมทั้งระบุภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา ธนบุรี
และอิทธิพลของภูมิปัญญา ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่ าง
ประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการกู้เอกราช ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
เช่น การควบคุมกำลังคน และศิลปวัฒนธรรม การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้ เอกราช และ
การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี และวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทย ผลงาน ของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย เช่น สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 พระสุริโยทั้ง พระนเรศวรมหาราช พระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ด้วง )
สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุงสิงหนา (บุญมา )
โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้าง
องค์ความรู้ สามารถสื่อสาร และอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ
ตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ ของประวั ต ิ ศ าสตร์ มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีความชื่ อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
รวมทั้งสามารถ ดำเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3
รวม ๓ ตัวชี้วัด

๑๖๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๕ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาสู่ ประเทศต่ างๆ ทั่ว โลก ความสำคั ญ ของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ ที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โ ลก ความสำคัญ ของ
พระพุทธศาสนากับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจ าก
พระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก
พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้า ปเสนทิ
โกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชนตัวอย่ าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย
ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์)
อธิ บ ายสั ง ฆคุ ณ และข้ อ ธรรมสำคั ญ ในกรอบอริ ย สั จ 4 ในเรื ่ อ งทุ ก ข์ (ธรรมที ่ ค วรรู้ )
ประกอบด้วยขันธ์ 5 (ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจ
ธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38
(มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล) พุทธศาสน-สุภาษิตในเรื่อง
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย, ธมฺมจารี สุขํ เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปทํ, สุสฺสูสํ ลภเต ปญ เรื่องน่ารู้
จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรี ยนรู้และ
ดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์
แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าที่และบทบาทของสาวกและการ
ปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าที่
ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและ
วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น
ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิด
ในการลดความขัดแย้งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครอง
ต่างๆ ที่ใช้ในปั จจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาที่เป็นอุปสรรค

๑๖๕

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ แนวทางแก้ไขโดยใช้กระบวนการคิด การบวนการ
สืบ ค้น ข้อมูล กระบวนการปฏิบ ัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
รักความเป็น ไทย มีจิตสาธารณะ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดำเนินชี วิตอย่างสันติส ุ ข ใน
สังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและ
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
สมารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
รวม 26 ตัวชี้วัด

ม.3/1
ม.3/6
ม.3/1
ม.3/6
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2
ม.3/7
ม.3/2
ม.3/7
ม.3/2
ม.3/2

ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10
ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ม.3/3 ม.3/4

๑๖๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๕ รหัสวิชา ส๒๓๑๐2
วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัวและท้องถิ่นของตนเอง
วิเคราะห์พัฒนาการของไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ภูมิปัญญาและวัฒ นธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ วิเคราะห์
บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้เรื่องราว
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2
ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2, ม.3/3 ม.3/4
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๑๖๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๖ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ สำรวจและ
อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริ กาใต้ที่ส่งผล
ต่อประเทศไทย
ศึกษาวิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสำคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผล เสียจากการ
ว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อ มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มี
จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
ม.3/1 ม.3/2
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/๕

รวม 1๖ ตัวชี้วัด

๑๖๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๖
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาและอธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก
(ยกเว้นเอเชีย) วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ใน คริสต์ศตวรรษที่ 20
โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์วิธีการทางประวัติศาสตร์และอธิบายวิธีการใช้และสามารถ
นำไปใช้
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้เรื่ องราว
การพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆของโลก
ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2
รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด

๑๖๙

กลุ่มวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๗๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๑
รหัสวิชา ส ๒๑๒๓๑ วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี
สัมมาคารวะ แสดงออกถึง ความเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ และเสี ยสละต่ อสัง คม เห็นคุณค่าและอนุ ร ั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มี วินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่น เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง
ปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น แบบอย่ า งของความรั ก ชาติ ยึ ด มั ่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน
ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ต ิ กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
๒.แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
๓.เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
๔.เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๕.ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๗๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาหน้าที่พลเมือง๒
รหัสวิชา ส๒๑๒๓๒ วิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่ว นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
การตัดสินใจ โดยใช้เหตุ ผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติ ตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพี ยร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถี
ชีว ิต วัฒ นธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่ว มกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวิ นัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบั ติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑.ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒.มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ
๓.ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่
ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน

๑๗๒

๔.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๕.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๗๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๓
รหัสวิชา ส22233 วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อ
สังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
คำนึงถึง ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจา
ไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บ ั ติ กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
4. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
5. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้

๑๗๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาหน้าที่พลเมือง๔
รหัสวิชา ส2223๔ วิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มี การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรัก ชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การมีสติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความ
กล้าหาญ ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ
และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บ ั ติ กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย น แสดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ยึ ด มั ่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครอง และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในกิจกรรม ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

๑๗๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๕
รหัสวิชา ส23235 วิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ
การสนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริ ต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละ
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๗๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาหน้าที่พลเมือง๖
รหัสวิชา ส2323๖ วิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพ
อย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจ กรรมของห้องเรีย นและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและ
กัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและ เสนอแนว
ทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ล ั ก ษณะที ่ ด ี ข องคนไทย เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

๑๗๗

กลุ่มวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๗๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๑
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๑ วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอ
ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศ และภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ปัญหาทาง
กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหม่
ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย และทวีป
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโลก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วน
ต่างๆของโลกที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆในโลก วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถระบุมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและนอกประเทศ บทบาทขององค์กรและการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศ
และของโลก มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ มีความเป็นพลเมืองไทย ที่พร้อมด้วยค่านิยมในสันติภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและพลเมืองโลกใน
ปัจจุบันและอนาคต
ตัวชี้วัด
ส. ๕.๑ ม. ๔-๖/ ๑, ๒, 3
ส. ๕.๒ ม. ๔-๖/๑, ๒, 3, 4
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๑๗๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๑
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติคุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามลำดับขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ โดยนำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน และนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
สืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจ หรือศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย วิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสำคัญ
ของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการ
ปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง
การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยกับ
สงครามโลกครั้งที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
ขบวนการเสรีไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทักษะการอ่าน กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เข้าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทย เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยด้านต่างๆ ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเกิดความรักความภาคภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส. 4.3

ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2
ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2

รวม 4 ตัวชี้วัด

๑๘๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๒ รหัสวิชา ส๓๑๑๐๓ วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้งวิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี พระนางมัลลิกา
หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน – พระยามิลินท์)
สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต (สุชีพ ปุญญานุภาพ)
ชาดก (เวสสันดรชาดก)
วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรม
ในกรอบอริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ ๕) สมุทัย (หลักธรรมในเรื่อง นิยาม ๕ และวิตก ๓)
นิโรธ (ภาวนา ๔) มรรค (พระสัทธรรม ๓ ปัญญาวุฒิธรรม ๔ พละ ๕ อุบาสกธรรม ๕) มงคล
(สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วนำ
ความสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆลงๆ คนที่ไม่ถูกนินนทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้
ย่อมอยู่เป็นสุข การสังคายนาพระไตรปิฏก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
วิเคราะห์และปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธะมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวาย
สังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่าง ๆ
หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปล
แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

๑๘๑

ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ,๒,๓,๔,๕, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๙, ๒๐
ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ๒, ๓, ๔, ๕
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

๑๘๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๒
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๔ วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย อารย
ธรรมตะวันออก และตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย รวมทั้งผลงานของบุคคลสำคัญใน
ประวัติศาสตร์
ทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์พัฒนาการของชาติไทยในด้านต่างๆมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ วัฒนธรรมไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
โดยใช้กระวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวชี้วัด
ส. 4.3 ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม..4-6/4 ,ม.4-6/5 ,ม.4-6/6
รวม ๕ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

๑๘๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๓
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๑
วิชา พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวนเวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาและอภิปรายเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดราคา และค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจผลดีผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ศึกษาตลาดและประเภทของตลาด
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน
ศึกษา วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย และ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ศึกษา การวิวัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย วิเคราะห์ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจศึกษา วิเคราะห์ บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอก
แนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการ
อภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย
วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การ
พึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การอภิปรายและการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
ฝึกการสังเกต ตอบคำถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของรัฐบาล และ ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ตลอดจนวิธีการหาแนวทางการแก้ไขต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
ส3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
รวม 7 ตัวชี้วัด

๑๘๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล ๑
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๒
วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาวิเคราะห์เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากล ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน วิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย
สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ส๔.๑ : ม.๔- ม.๖/๑ , ๒
ส๔.๓ : ม.๔- ม.๖/๔
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๑๘๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๔
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๓
วิชา พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวนเวลา ๔๐ ชัว่ โมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธัมมทิน
นาเถรี จิตตคหบดี) ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส
ภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)) ชาดก (มโหสถชาดก)
วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5-โลกธรรม 8) สมุทัย (กรรมนิยาม-กรรม 12 มิจฉาวณิชชา 5)
นิโรธ (วิมุตติ 5) มรรค (อปริหานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิ
ยะ 5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38 (ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่น จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม) พุทธ
ศาสนสุภาษิต (คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายาม
จนกว่าจะประสบความสำเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก) การ
สังคายนาพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศา
สนพิธี พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) สวดมนต์แปล
และแผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก หลักธรรมทาง
ศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและ
พัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒,๖,๗,๘,๑๓,๑๔,๑๕,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒
ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑,๒,๔,๕
รวมทัง้ หมด ๑๕ ตัวชี้วัด

๑๘๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล ๒
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔ วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของโลก เช่น ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติ
ทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม
แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา
แอฟริกา และเอเชีย การล่าอาณานิคมและผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติใน
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น
เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อ
การร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันโดยใช้ทักษะการสืบค้น การ
ตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
ต่างๆของโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข
สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ส๔. ๒ ม.๔- ม.๖/๑, ๒, ๓, ๔
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๘๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๕
รหัสวิชา ส๓๓๑๐๑
วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การแก้ปัญหา และแนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ และ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก เพื่อ
ความสงบสุขในสังคม วิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
ศึกษา กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง กฎหมายอาญา เช่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ศึกษาความเป็นมา โครงสร้างและหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษา ความหมายความสำคัญและหลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา ศึกษา การประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน
เพือ่ ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติและสังคมโลก ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทาง
พัฒนา เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ มีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลและการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชนประเทศชาติ และสังคมโลก มีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๒, ๓, ๔, ๕
ส ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๒,๓, ๔
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๑๘๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ๖
รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒
วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต
สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้
พระพุทธ เกี่ยวกับ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธศาสนาฝึก
คนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขแก่บุคคล สังคม และโลก พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเป็นการฝึกฝนพัฒนาคนให้ดำเนินไปในวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ในทาง
พระพุทธศาสนา กระบวนการทางการศึกษาควรดำเนินไปตามหลักอริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท และ
ควรมีคุณธรรมเสริมในกระบวนการเรียนการสอนด้วย ส่วนเรื่องการเมือง การปกครองนั้นพระพุทธ
สาสนามุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร
และการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
ชาดก เรื่องมหาชนกชาดก
พระธรรม เกี่ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย (วิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าของสังฆะ) อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : จิต–เจตสิก สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
: ธรรมนิยาม – ปฏิจจสมุปบาท อุปาทาน ๔ นิวรณ์ ๕ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : นิพพาน มรรค
(ธรรมที่ควรเจริญ) : อธิปไตย ๓ สาราณียธรรม ๖ ทศพิธราชธรรม ๑๐ วิปสั สนาญาณ ๙ มงคล ๓๘
ในเรื่องความเพียรเผากิเลส การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ และการบรรลุนิพพาน พุทธ
ศาสนสุภาษิต คือ ราชา มุขํ มนุสฺสานํ (พระราชาเป็นประมุขของประชาชน) สติ โลก-สฺมิ ชาคโร (สติ
เป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก) นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ (สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี)นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ (นิพพาน
เป็นสุขอย่างยิ่ง) พระไตรปิฎก ลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาวิธีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์รองอื่น ๆ เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก มหาสาโรปมสูตร(แก่นพระศาสนา) ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา คือ สมาบัติ สัมมัตตะ มิจฉัตตะ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา การสวดมนต์
แปลและแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี ศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์

๑๘๙

วัฒนธรรมไทย และการเลือกรับวัฒนธรรมสากล บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เห็นความสำคัญ
ของวิถีประชาธิปไตย มีวินัย รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้สิทธิหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย รักการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรักประเทศชาติ ท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม
รู้จักตนเอง เข้าใจชีวิต ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ มีค่านิยมที่ดีรู้จักคิดให้ถูกวิธีเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้ อย่างเหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/๒, ๓, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖
ส 2.1 ม.4-6/2, ๓, ๔, ๕
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด

๑๙๐

กลุ่มวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๙๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๑
รหัสวิชา ส๓๐๒๓๑
วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการ
แสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์
และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์
และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๓. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๙๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๒
รหัสวิชา ส๓๐๒๓๒
วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
เรื่อง การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความ
กล้าหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้
กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบน
พื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดู
หมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หา
ความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง
และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
๖. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
๗. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๑๙๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๓
รหัสวิชา ส๓๐๒๓๓
วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการที่จุดเดียว
ใช้อธรรมปราบ อธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคน
ไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
๒. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรง
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๑๙๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง๔
รหัสวิชา ส๓๐๒๓๔
วิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
*************************************************************************************
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
เรื่อง การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความ
กล้าหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้
กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบน
พื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การ
เจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง
และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกัน

๑๙๕

ปัญหาความขัดแย้ง
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๑๙๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา อาเซียนศึกษา
รหัสวิชา ส33221 วิชาเพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
*************************************************************************************
ศึกษาพัฒนาการรวมกลุ่มของอาเซียน บ้านเกิดอาเซียน หลักการพื้นฐานและจุดมุ่งหมาย
ของอาเซียน กลไกสู่ความสำเร็จของอาเซียน ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลาย
ของอาเซียน การท่องเที่ยวในอาเซียนกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่น การสร้างสัมพันธไมตรีกับ
ภาคีนอกอาเซียน กลไกการนำอาเซียนไปสู่ความเสมอภาคและยุติธรรม การรวมพลังนำสันติภาพสู่
อาเซียน การจัดตั้งประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า ได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย
โดยเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน ทักษะพลเมืองในประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เรียน
ตระหนักในอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกัน เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย ภูมิใจในความเป็นไทย
และความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและสันติวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวและดำเนิน
ชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบทางสังคมในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียน
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายพัฒนาการ บ้านเกิด หลักการพื้นฐาน และจุดมุ่งหมายของอาเซียนได้
2. วิเคราะห์กลไกการดำเนินงานของอาเซียนกับความสำเร็จในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ได้
3. วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
4. วิเคราะห์ความหลากหลายของอาเซียนที่ส่งผลต่อความเจริญและการดาเนินชีวิตของชาว
อาเซียนได้
5. วิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
อาเซียนได้
6. วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของอาเซียนกับการสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีภายนอกได้
7. วิเคราะห์กลไกการนำอาเซียนไปสู่ความเสมอภาคและยุติธรรมได้
8. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการสร้างสันติภาพในอาเซียนได้
9. อธิบายเป้าหมายของประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์ผลงานแห่งความสำเร็จของอาเซียน
ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวอาเซียนและสังคมโลกได้
10. วิเคราะห์แนวทางการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้

๑๙๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๙๘

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาพื้นฐาน
พ ๒๑๑o๑
พ ๒๑๑o๓
พ ๒๑๑o๒
พ ๒๑๑o๔
พ ๒๒๑o๑
พ ๒๒๑o3
พ ๒๒๑o๒
พ ๒๒๑o4
พ ๒๓๑o๑
พ ๒๓๑o๓
พ ๒๓๑o๒
พ ๒๓๑o๔

สุขศึกษา
พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
สุขศึกษา
พลศึกษา(ฟุตบอล)
สุขศึกษา
พลศึกษา(กรีฑา)
สุขศึกษา
พลศึกษา(วอลเล่ย์บอล)
สุขศึกษา
พลศึกษา(กระบี่)
สุขศึกษา
พลศึกษา(เซปักตะกร้อ)

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

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

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

๑๙๙

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๐๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน

ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๑ หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยมนุษย์ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ การเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
มีทักษะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีอนามัยเจริญพันธุ์ และวิธการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาชีวิต การดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักสุขภาพ
รักความเป็นไทย มีคุณธรรม สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๑/ ๓-๔
พ ๒.๑ ม.๑/ ๑-๒
รวม ๖ ตัวชี้วัด

๒๐๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน

ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน ๑ หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรค การดำรงสุขภาพ การดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โภชนาการ ภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ การฝึกจิต การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การพักผ่อน นันทนาการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางกลไก พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงต่อการใช้ยา และสารเสพติด ภัยอันตรายและสถานการณ์ที่
คับขัน มีนิสัยรักสุขภาพ รักความเป็นไทย มีคุณธรรม สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๑/ ๑-๔
พ ๕.๑ ม.๑/ ๑-๔
รวม ๘ ตัวชี้วัด

๒๐๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ได้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรม เทเบิล
เทนนิสในเรื่องการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว คู่ คู่ผสม รู้กติกาการแข่งขันสามารถตัดสินได้ การเล่นเกมส์
และอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียม
กับกิจกรรมเทเบิลเทนนิสมาแทนตามความเหมาะสม
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ มีความรู้
ความเข้าใจในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้หลักการและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรัก
สุขภาพ รักความเป็นไทย สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
..............................................................................

รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๓/๑ – ๕
พ ๓.๒ ม.๓/๑ – ๕
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๐๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(ฟุตบอล)
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริ งในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกี ฬา
ฟุตบอลในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การสร้างความคุ้นเคยลูก การเดาะ การเตะลูกด้วย
ทักษะต่างๆ การยิงประตู การเป็นผู้เล่นฝ่ายรุก ฝ่ายรับ การเล่นทีม การเป็นผู้รักษาประตูและอื่นๆ
อย่างถูกต้องปลอดภัยและสนุ กสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับ
กิจกรรมกีฬาฟุตบอลมาแทนตามความเหมาะสม
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริสร้างสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้มีหลักการและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
..............................................................................
ตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๑/๑ – ๕
พ ๓.๒ ม.๑/๑ – ๕
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๐๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน

ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๑ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ การวางตัวที่เหมาะสม
และเห็นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ แสดงทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปฏิบัติเพื่อจัดการ
กับอารมณ์และความเครีย ดได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้บริการทางสุขภาพได้อย่างมีเหตุผ ล และ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตน เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามการทดสอบ และสามารถให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดสารเสพติด
และการเรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อ
นำไปสู่การมีชีวิตที่ปกติสุขในสังคม
โดยใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบกระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
กระบวนการวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดำเนินชีวิต
..............................................................................
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒
พ ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ม.๒/๓ ม.๒/๔
รวม ๖ ตัวชี้วัด

๒๐๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๒
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน

ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน ๑ หน่วยกิต

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทาง
เพศของตนเอง การวางตัวต่อเพศเดียวกันและเพศตรงกัน ข้าม ตระหนักในคุณค่าของความเสมอภาค
ทางเพศ วิเคราะห์องค์ประกอบของอนามั ยเจริญพันธ์ที่มีผลต่อสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
การป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำหรือเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาผลกระทบและการป้องกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา สารเสพติด สวัสดิภาพใน
การเดินทางที่ไม่คาดคิดและอุบัติเหตุนอกบ้าน เห็นคุณค่าของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบจากอุบัติเหตุ การใช้สารเสพติด การใช้ความรุนแรง ภัยที่ไม่คาดคิด และหลัก
ของความปลอดภัย ความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเพื่อน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชน การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัย เสี่ยงต่อ
สุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ การป้องกันภัยจากสื่อที่อาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิต แหล่งให้
ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
มีนิสัยรักสุขภาพ รักความเป็ นไทย มีคุณธรรม สามารถสืบค้นข้ อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีอยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๒/๑ – ๗
พ ๕.๑ ม.๒/๑ – ๓
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๐๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ ๒๒๑๐4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ให้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มและปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ในกิ จ กรรมกายบริ ห าร การออกกำลั ง กายด้ ว ยกิ จ กรรม
วอลเลย์บอล ในเรื่องการส่งลูก การรั บลูก การตั้งลูก การตบลูก วิธีการเล่นในตำแหน่งต่างๆ ทั้ง
ในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายส่งลูกและฝ่า ยรับลูก การเล่นเป็นทีมและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและ
สนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกิจกรรมวอลเลย์บอลมาแทนตาม
ความเหมาะสม
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเล่ นกีฬาให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้หลักการและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
..............................................................................
ตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑ – ๕
พ ๓.๒ ม.๒/๑ – ๕
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๐๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(กรีฑา)
รหัสวิชา พ ๒๒๑03
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษาการฝกทักษะพื้นฐานการเรียนกรีฑาตางๆ มีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกาย
บริหาร
การออกกําลังกายดวยกิจกรรมกรีฑาในเรื่องการตั้งตนการวิ่ง การฝกการอ
อกสตารท การวิ่งการเขาสูเสนชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การกระโดดสูง การ
กระโดดไกล การทุมน้ำหนัก การขวางจักรหลักการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นกีฬากรีฑา การออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา
วิธีการรุกและการป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็น
ทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลัง
กาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย ชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา และให้ความ
ร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
การปองกัน การแกไข การเสริมสรางสุขภาพเพื่อใหรูหลักและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง
มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัยเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
..............................................................................
ตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑ – ๕
พ ๓.๒ ม.๒/๑ – ๕
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๐๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(กระบี่กระบอง) รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน
จำนวน ๑ หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมา เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของการเล่น กระบี่กระบอง ชนิดของ
อาวุธ ตลอดจนการรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่น ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของการรำ ถวาย
บังคม การขึ้นพรมนั่ง การขึ้นพรมยืน การย่างสามขุม การตีแม่ไม้และลูกไม้ ไม้ลดล่อ การตีลูกไม้ผสม
การใช้ทักษะบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและทักษะเบื้องต้นของมวยไทยตลอดจนการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย
..............................................................................

รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๓/๑ – ๕
พ ๓.๒ ม.๓/๑ – ๕
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๐๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(เซปักตะกร้อ) รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/๐.๕ หน่วยการเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิต
ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาเซปัก
ตะกร้อ
ในเรื่องทักษะการเสิร์ฟ การโยนลูกเสิร์ฟ การเปิดลูก การตั้งลูก การเล่น
ทักษะเป็นฝ่ายรุกแบบต่าง ๆ การสกัดกั้น การเล่นทีมและอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน
หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่า
เท่าเทียมกับกีฬาเซปักตะกร้อมาแทนตาม
ความเหมาะสม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้าง
สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้หลักการและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๓/๑ – ๕
พ ๓.๒ ม.๓/๑ – ๕
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๑๐

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาพื้นฐาน
พ ๓๑๑o๑
พ ๒๑๑๐๒
พ ๓๒๑o๑
พ ๓๒๒o๑
พ ๓๓๑o๑
พ ๓๓๑๐๒

สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา

๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาเพิ่มเติม
พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษา(แอโรบิก)
พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษา(บาสเกตบอล)
พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษา(วอลเล่ย์บอล)
พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษา(ฟุตซอล)
พ ๓๓๒o๑ พลศึกษา(ลีลาศ)
พ ๓๓๒o๒ พลศึกษา(แบดมินตัน)

๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒๑๑

รหัสวิชาสาระเพิ่มเติม (เลือก) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
พ31201
แอโรบิก
0.5
พ31202
บาสเกตบอล
0.5
พ32201
วอลเลย์บอล
0.5
พ32202
ฟุตซอล
0.5
พ33201
ลีลาศ
0.5
พ๓3202
แบดมินตัน
0.5
พ๓o๒o1
ฟุตบอล
0.5
พ30202
เซปักตะกร้อ
0.5
พ30203
เปตอง
0.5
พ30204
มวยสากลสมัครเล่น
0.5
พ30205
มวยไทยสมัครเล่น
0.5
พ30206
เทเบิลเทนนิส
0.5
พ30207
วอลเลย์บอลชายหาด
0.5
พ30208
กรีฑา
0.5
พ30209
แฮนด์บอล
0.5
พ30210
กระบี่กระบอง
0.5
พ30211
กิจกรรมเข้าจังหวะ
0.5
พ30212
การสอนเพศวิถีศึกษา
0.5

จำนวน/ชั่งโมง
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

๒๑๒

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๑๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ผิวหนัง ระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ คุณค่าและการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ มีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรมทางเพศ การ
เบี่ยงเบนทางเพศและการดำเนินชีวิตในสังคม การสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล คุณค่า
ของความเป็นชายเป็นหญิง ธรรมชาติของอารมณ์เพศ การเกิดอารมณ์เพศ การจัดการกับอารมณ์ทาง
เพศ ปัจจัยด้านวั ฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ การหลีกเลี่ยงและการป้องกันโรคทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
..............................................................................

รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๔– ๖/๑ – ๒
พ ๒.๑ ม.๔ – ๖/๑ – ๔
รวม ๖ ตัวชี้วัด

๒๑๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ความเข้าใจความหมายและความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพกายและการ
ป้องกันโรค แนวทางการป้องกันโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย และโรคไข้เลือดออก การลดความเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยง
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ การสร้างเสริม
สุขภาพ การปกป้องสิทธิผู้บริโภค ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด คุณค่าของการออกกำลังกาย การพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ การดำเนินงาน
สาธารณะสุข การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน ปัญหาและการป้องกันการใช้ยา สารเสพติด สาร
เสพติด และความรุนแรง การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๔-๖/ ๑-๗
พ ๕.๑ ม.๔-๖/ ๑-๗
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด

๒๑๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเมื่อผิดหวังในความรัก ค่านิยมที่
เหมาะสมในเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเอง
จากสถานการณ์เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑-๒
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑-๔
พ ๔.๑ ม.๔-๖/ ๑-๔
รวม

๑๐ ตัวชี้วัด

๒๑๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๓๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วย
ภูมิปัญญาไทย การป้องกันโรคไม่ติดต่อ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็น
เชิงวิเคราะห์ ความสำคัญของการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองและคอบครัว
การป้องกันสิทธิผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ปัญหาและการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน กระบวนการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ออกกำลังกาย พักผ่อน และเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน
ประเมินสมรรถภาพทางกายและจิตตามหลักการและความต้องการของตนเอง การเลือกสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน สิทธิพื้นฐานในการประกันสุขภาพ
การแก้ปัญหาที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใช้สารเสพติดและความรุนแรง
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๔-๖/ ๕-๗
พ ๕.๑ ม.๔-๖/ ๑-๗
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๑๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน
และสังคม การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงของ
สังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพื่อนและคู่รัก ค่านิยมทาง
เพศกับการดำเนินชีวิต การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
รู้และเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของชุมชนด้วยภูมิปัญญาที่เหมาะสม มี
ส่วนร่วมในการป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลวิธีการลดความเสี่ยง
และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม การปกป้องสิทธิผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๔-๖/ ๑,๒
พ ๒.๑ ม.๔-๖/ ๑-๔
รวม ๖ ตัวชี้วัด

๒๑๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา
รหัสวิชา พ ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ ความเข้าใจการสร้างศักยภาพของตนเองในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
การเป็นผู้นำและผู้ติดตามที่ดีในการออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ การสร้างสรรค์
งานสาธารณะสุขชุมชน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก วิเคราะห์
สถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชน และแนวทางป้องกันแก้ไข วางแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย กระบวนการสร้างความปลอดภัยในชุมชนมีส่วนร่วมสร้าง
ความตระหนักและร่วมกิจกรรมความปลอดภัยในชุมชน กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย การสร้าง
ความปลอดภัยให้ชุมชนเข็มแข็ง วางแผนและพัฒนากลวิธีป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง การแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน
รู้และเข้าใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม สื่อทางลบที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงใน
สังคมและแนวทางการป้องกัน สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์จมน้ำ สำลักควันไฟ ไฟฟ้าดูด
หัวใจวาย และสิ่งแปลกปลอมในการเดินหายใจ
..............................................................................
รหัสตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๔-๖/ ๑-๗
พ ๕.๑ ม.๔-๖/ ๑-๗
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด

๒๑๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา (แอโรบิก) รหัสวิชา พ 31201
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิก การออกกำลังกายโดยการเต้นแอ
โรบิกและทักษะ ในการเต้นแอโรบิก สามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง
สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของ ตนเองให้สุขภาพดีขึ้นได้มีความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย
การคิดเชิงบวก มีวินัย ขยัน อดทน ปลอดภัย และ มีความสุขในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และทำ
กิจกรรมร่วมกัน ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สมรรถนะผู้
จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการเต้นแอโรบิก
2 ประวัติแอโรบิก
3 ประเภทของการเต้นแอโรบิก
4 ขั้นตอนการเต้นแอโรบิก
5 ประโยชน์ของการเต้นแอโรบิก
6 การเตรียมตัวเพื่อการเต้นแอโรบิก
7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอโรบิก
8 ข้อควรระวังในการเต้นแอโรบิก
9 ท่าเต้นแอโรบิกพื้นฐาน

๒๒๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) รหัสวิชา พ 31202
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเรื่องประวัติความเป็นมา ประโยชน์
หลักการ มารยาทผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเข้าใจในการเล่น
กีฬาบาสเกตบอลเรื่องทักษะการเลี้ยงลูกเข้ายิงประตูทักษะการกระโดดยิงประตู
โดยมีทักษะการเลี้ยงลูกทักษะการรับ – ส่งลูก ทักษะการเลี้ยงหลบหลีก ทักษะการเคลื่อนที่
รูปแบบต่าง ๆ ทักษะการเลี้ยงหลบหลีกเข้ายิงประตู ทักษะการวางแผนการเล่นทีมที่เป็ นทั้งฝ่ายรุก
และฝ่ายรับ การเข้าร่วมแข่งขัน รู้รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา
เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็นคุ ณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการ
แข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา และให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

๒๒๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ ๓๒๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรม
วอลเลย์บอล ในเรื่องการส่งลูก การรับลูก การตั้งลูก การตบลูก วิธีการเล่นในตำแหน่งต่างๆ ทั้ง
ในขณะที่เป็นผู้เล่นฝ่ายส่งลูกและฝ่ายรับลูก การเล่นเป็นทีมและอื่นๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและ
สนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกิจกรรมวอลเลย์บอลมาแทน
ตามความเหมาะสม
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างสุขภาพ ใช้
เทคโนโลยีหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้หลักการและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน
..............................................................................

๒๒๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา (ฟุตซอล) รหัสวิชา พ 32202
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาฟุต
ซอลในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกี ฬาฟุตซอล การสร้างความคุ้นเคยลูก โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติสืบค้นข้อมูลและรวบรวมผลการสืบค้นข้อมูลพิมพ์ในโปรแกรม Power Point หรือโปรแกรมอื่น
ๆ
โดยมีทักษะการเดาะ การเตะลูกด้วยทักษะต่าง ๆ การยิงประตู การเป็นผู้เล่นฝ่ายรุก ฝ่ายรับ
การเล่นทีม การเป็นผู้รักษาประตูและอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำ
กิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกิจกรรมกีฬาฟุตซอลมาแทนตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามารถใน
การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน มีเจตคติที่ดี รู้จักวางแผนร่วมกัน เลือก ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาฟุตซอลในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุต
ซอล
2. แสดงทักษะการเดาะ การเตะลูกด้วยทักษะต่าง ๆ การยิงประตู การเป็นผู้เล่นฝ่ายรุก
ฝ่ายรับ การเล่นทีม การเป็นผู้รักษาประตูและอื่น ๆ
3. มีทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามารถในการนำเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน มีเจตคติที่ดี รู้จักวางแผนร่วมกัน เลือก ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม 3 ผลการเรียนรู้

๒๒๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(ลีลาศ)
รหัสวิชา พ ๓๓๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะต่างๆ ในการเต้นลีลาศ และการเต้น
ลีลาศในจังหวะต่างๆ รู้หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเต้นและการแข่งขัน
ลีลาศ และเห็นคุณค่าในกิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา รับผิดชอบ
ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้น้ำใจนักกีฬา ชื่นชมสุนทรียภาพใน
การเล่น การดูและการแข่งขัน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้หลักการและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
..............................................................................

๒๒๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา(แบดมินตัน)
รหัสวิชา พ ๓๓๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
หน่วยการเรียน ๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬา
แบดมินตันในเรื่องการเดาะลูก การส่งลูก การตีลูกดาด การตีลูกโยน การตบลูก การหยอดลูก การ
แข่งขัน วิธีเล่นทั้งในขณะเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ การเล่นทีม และรู้ระเบียบกฎกติกาอย่างถูกต้อง เป็น
พื้นฐานการเล่นกีฬา หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาแบดมินตันมาแทน
ตามความเหมาะสม พร้อมกับให้ผู้เรียน รู้จักป้องกัน การแก้ไข รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่
ถูกต้อง มีการเสริมสร้างทักษะสมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบวินัย มีสุขภาพ เห็นคุณค่าและ
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
..............................................................................

๒๒๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล) รหัสวิชา พ30201
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอลในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การสร้างความคุ้นเคยลูก โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติสืบค้นข้อมูลและรวบรวมผลการสืบค้นข้อมูลพิมพ์ในโปรแกรม Power Point หรือโปรแกรมอื่น
ๆ
โดยการสร้างความคุ้นเคยลูก การเดาะ การเตะลูกด้วยทักษะต่าง ๆ การยิงประตู การเป็นผู้
เล่นฝ่ายรุก ฝ่ายรับ การเล่นทีม การเป็นผู้รักษาประตูและอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและ
สนุกสนาน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามารถใน
การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน มีเจตคติที่ดี รู้จักวางแผนร่วมกัน เลือก ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาฟุตบอลในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกับกี ฬา
ฟุตบอล
2. แสดงทักษะการเดาะ การเตะลูกด้วยทักษะต่าง ๆ การยิงประตู การเป็นผู้เล่นฝ่ายรุก
ฝ่ายรับ การเล่นทีม การเป็นผู้รักษาประตูและอื่น ๆ
3. มีทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามารถในการนำเสนอผลงานหน้า
ชั ้ น เรี ย น มี เ จตคติ ท ี ่ ด ี รู ้ จ ั ก วางแผนร่ ว มกั น เลื อ ก ปฏิ บ ั ต ิ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม 3 ผลการเรียนรู้

๒๒๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา (เซปักตะกร้อ) รหัสวิชา พ30202
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ปฏิบัติกิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การเคลื่อนที่ การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬา
เซปักตะกร้อด้วยทักษะพื้นฐานการเตะตะกร้อ การโยน การเสิร์ฟ ทักษะการเป็นผู้เล่นฝ่ายรุกแบบต่าง
ๆ การสกัดกั้น อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาให้ป ลอดภัย การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้าง
สุขภาพ
ใช้เทคโนโลยีห าความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ร ู้หลักการและวิธ ีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน
เห็นคุณค่าของการออกกำลัง กายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็น คุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการ
แข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา และให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

๒๒๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา (เปตอง) รหัสวิชา พ30203
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทดาบสองมือ ฝึกทักษะการบริหาร
ร่างกาย การเคลื่อนไหวขั้น พื ้น ฐาน และการเล่นกีฬาตามลำดับ ขั้น ตอน การดูแลสุขภาพ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทดาบสองมือ มีทักษะการถวายบังคม การขึ้นพรหม การรำไม้รำ
การตี การแสดงดาบสองมือ มีคุณธรรมเห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต รัก
ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายถึงความเป็นมาของกีฬาเปตองมือได้
2. บอกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเปตองและการดูแลรักษาอุปกรณ์ได้
3. บริหารร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนได้
4. แสดงท่าการจับลูกเปตองแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง
5. แสดงท่าทักษะเบื้องต้นของการเข้าได้ถูกต้อง
6. บอกถึงทักษะและปฏิบัติท่าทางกันได้ถูกต้อง
7. บอกถึงทักษะและปฏิบัติการตีได้ถูกต้อง
8. นำทักษะที่เรียนมาใช้ในการแข่งขันได้
9. รู้และเข้าใจในกติกาการแข่งขันเปตองได้
10. นำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในการแข่งขันเปตองได้
11. ปฏิบัติตามระเบียบ การเล่น การแข่งขันกีฬาเปตองได้
12. สามารถรู้พัฒนาการทางด้านร่างกายและสมรรถภาพทางกายของตนได้
13. นำผลการทดสอบมาพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของตนได้
14. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

๒๒๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชามวยไทยสมัครเล่น รหัสวิชา พ30205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

นำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และเทคโนโลยีการกีฬามวยไทยสมัครล่น ไปประยุกต์ในใช้
ฝึกซ้อมและแข่งขัน ใช้เทคนิคกลยุทธ์ที่ถูกต้อง แสดงทักษะการออกอาวุธมวยไทยที่แม่นยำและ
รุนแรง เข้าใจในการป้องกันตัวในการรุก การรับ การวางแผน การฝึกซ้อมมีบุคลิกภาพร่างกายและ
สติปัญญาที่ดี มีสมรรถภาพทางกาย
ปฏิบัติตนมีความซื่อสัตย์สุจริต ควบคุมตนเอง สุภาพอ่อนโยน มีส่วนร่วมด้านสังคม มีระเบียบ
วินัย กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา ดำรง ระดับสมรรถภาพกลไกได้ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมกับเพศ วัย
และกีฬามวยไทยสมัครเล่นได้ มีค่านิยม ในการปฏิบัติและนำวิธีการพัฒนาสมรรถภาพจิต
เพื่อพัฒ นาความสามารถของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น จัดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกั บแรง
กระตุ้นในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
เต็มใจปฏิบัติตามเจตคติของกีฬามวยไทยสมัครเล่น วิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬามวยไทยสมัครเล่น
สามารถแยกหมวดหมู่สารอาหารโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันมวยไทย
สมัครเล่น สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว ผู้สนับสนุนเพื่อให้เกิดประสบความสำเร็จในการฝึกซ้อม
และการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น สร้างโปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่ อง และพัฒนามวยไทย
สมัครเล่น ปฏิบัติการประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการฝึกซ้อมและแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศ
ผลการเรียนรู้
1. นำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และเทคโนโลยีการกีฬามวยไทยสมัครล่นไปประยุกต์ในใช้
ฝึกซ้อมและแข่งขัน
2. แสดงทักษะการออกอาวุธมวยไทยที่แม่นยำและรุนแรง
3. เข้าใจในการป้องกันตัวในการรุก การรับ การวางแผน การฝึกซ้อมมีบุคลิกภาพร่างกายและ
สติปัญญาที่ดี
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ผู้ฝึกสอนกำหนด
5. มีค่านิยม ในการปฏิบัติและนำวิธีการพัฒนาสมรรถภาพจิต เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
6. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
7. สามารถแยกหมวดหมู่สารอาหารโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันมวย
ไทยสมัครเล่น
8. เต็มใจปฏิบัติตามเจตคติของกี ฬามวยไทยสมัครเล่น วิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬามวยไทย
สมัครเล่น

๒๒๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพลศึกษา (เทเบิลเทนนิส) รหัสวิชา พ30206
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลัง
กาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬาเทเบิล เทนนิส การเล่นเป็นทีมการ
เคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา วิธีการรุก
และการป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม การ
วางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตใจ
โดยใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหว
ต่างๆ การเล่นเกม กีฬาตามสมัยนิยม การออกกำลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา
การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กีฬาต่าง ๆ การสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การพักผ่อน นันทนาการ
เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนานปลอดภัย ชื่ น ชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการ
แข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา และให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

๒๓๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา วอลเลย์บอลชายหาด รหัสวิชา พ30207
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์
กีฬาวอลเลย์บอลและให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคลื่อนที่การเล่นลูก
สองมือล่างการเล่นลูกสองมือบนทักษะในการตบลูกบอลทักษะการสกัดกั้นลูกบอลทักษะการเสิร์ฟ
รูปแบบเทคนิคการเล่นประเภททีมกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินกลยุทธ์การจัดการแข่งขันและอื่นๆ
อย่างถูกต้องปลอดภัยและสนุกสนานและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งทักษะการเคลื่อนไหวและการเล่น
ลูกรูปแบบต่างๆ ทักษะการเสิร์ฟ และทักษะการสกัดกั้น พื้นฐานการเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน
วอลเลย์บอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความ
ถนัดและ ความสนใจ และนำทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และสมรรถภาพต่อไป
ผลการเรียนรู้
1. สามารถอธิ บ ายประวั ต ิ ค วามเป็ น มา ประโยชน์ แ ละวิ ธ ี ก ารดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ กี ฬา
วอลเลย์บอลได้
2. มีทักษะในการเคลื่อนไหวและเล่นลูกพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอลได้
3. มีทักษะในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ
4. มีทักษะในการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ
5. มีทักษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลย์บอล
6. มีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีม
7. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง
8. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง

๒๓๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชากรีฑา รหัสวิชา พ30208
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ศึกษาข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกากรีฑา ทักษะการเล่นกรีฑาแต่ละประเภท
ประกอบด้วย ประเภทระยะสั้น ประเภทระยะกลาง ระยะไกล ประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง ประเภท
รวม
โดยการแสดงการพัฒนาการของทักษะการเล่นกรีฑาแต่ละประเภทของตนเอง การประเมิน
ความสามารถทางทักษะกรีฑาแต่ละประเภทของตนเองทั้งก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขันและหลังการ
แข่งขัน การนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเล่นกรีฑาไปใช้ในการฝึกซ้อมแต่ละประเภท
มีคุณลักษณะของนักกรีฑาที่ดี ประกอบด้วยความกล้าหาญ ความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้
อภัย ไม่เอาเปรียบ สามัคคี การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ไม่เห็นแก่ตัวมีความเอื้ออาทร มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขันอันประกอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
และร่วมมือกันอย่างสันติอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ตนเองต้องการ
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกากรีฑา
2. แสดงทักษะการเล่นกรีฑาแต่ละประเภทประกอบด้วย ประเภทระยะสั้น ประเภทระยะกลาง
ระยะไกล ประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง ประเภทรวม
3. การแสดงการพัฒนาการของทักษะการเล่นกรีฑาแต่ละประเภทของตนเอง
4. การประเมินความสามารถทางทักษะกรีฑาแต่ละประเภทของตนเองทั้งก่อนการแข่งขัน ขณะ
แข่งขันและหลังการแข่งขัน
5. การนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเล่นกรีฑาไปใช้ในการฝึกซ้อมแต่ละประเภท
6. การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ไม่เห็นแก่ตัวมีความเอื้ออาทร มีจิตวิญญาณในการแข่งขันอัน
ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ความสามารถในการแข่งขันและ
ร่วมมือกันอย่างสันติอย่างเต็มความสามารถ
รวม 6 ผลการเรียนรู้

๒๓๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา (แฮนด์บอล) รหัสวิชา พ30209
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ศึกษาประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของกีฬาแฮนด์บอล ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย
การเล่นกีฬาตามลำดับขั้นตอน การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การทรงตัว การถือลูกบอล การรับส่งลูกบอล
แบบมือเดียว การรับส่ง ลูกบอลแบบสองมือ การกระโดดส่งและการกระโดดรับ การส่งลูกพลิกแพลง
การยิงประตูแบบต่างๆ การเล่นเป็นทีม มีมารยาทในการดูและการเล่น มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการรักษา
อุปกรณ์การเล่น สามารถนำทักษะการเล่นไปใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายตนเองได้
โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ และการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. บอกประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของกีฬาแฮนด์บอลได้
2. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการทรงตัวได้
3. ปฏิบัติทักษะการถือและการรับส่งลูกบอลได้
4. ปฏิบัติทักษะการรับและส่งลูกบอลแบบมือเดียวได้
5. ปฏิบัติทักษะการรับและการส่งลูกบอลแบบสองมือได้
6. ปฏิบัติทักษะการกระโดดส่งและรับได้
7. ปฏิบัติทักษะการส่งลูกพลิกแพลงแบบต่างๆได้
8. ปฏิบัติทักษะการยิงประตูแบบต่างๆได้
9. ปฏิบัติทักษะการเล่นเป็นทีมได้
10. บอก กฎ กติกา และมารยาทการเล่นเบื้องต้นได้
11. สามารถใช้ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองได้

๒๓๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา กระบี่กระบอง รหัสวิชา พ30210
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ศึกษาหลักการเพิ่มพูนความสามรถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน ที่
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬากระบี่กระบอง ประโยชน์ และความสำคัญของการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาไทยกระบี่กระบอง จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาและข้ อตกลงในการเล่นกีฬา
ไทยกระบี่กระบองเกมกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน และแข่งขันกีฬา รูปแบบ วิธีการร่ายรำไม้รำ ทักษะไม้ตี
ทักษะการต่อสู้ ทักษะการรุกการรับ ของการต่อสู้ และป้องกันตัวในการเล่น การแข่งขันกระบี่กระบอง
และการแข่งขัน กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน ของตนเองกับผู้อื่น และการร่ว มกันทำงานเป็นทีม มี
คุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมทางพลศึกษาและการเล่นกีฬา สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการ
เรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนการสื่อสาร โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจกระบวนการกลุ่มกระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
สังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิสั ย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต
รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบี่ได้
2. บอกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงกระบี่ได้
3. อธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงได้
4. สามารถบริหารร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนได้
5. แสดงท่าการถวายบังคม การขึ้นพรหมนั่งและพรหมยืนได้
6. สามารถรำไม้รำที่ 1-6 ได้
7. แสดงท่าการรำไม้รำ การกลับหัวสนามได้
8. สามารถแสดงท่าการจ้วงลงพรหม การถวายบังคมเร็ว การเดินแปลง การกลับหัวสนาม
เดินแปลงการย่างสามขุม
9. ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการตีท่าหลักได้
10. เรียกชื่อไม้รำละรำไม้รำที่ 7-12 ได้
11. ปฏิบัติท่าไม้ลด – ล่อที่ 1-6 ได้

๒๓๔

12. ปฏิบัติตามระเบียบประเพณีการเล่นการแสดงกระบี่ได้
13. สามารถรู้ผลการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและสมรรถภาพทางกายของตนได้

๒๓๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา (กิจกรรมเข้าจังหวะ) รหัสวิชา พ30211
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมการ
เต้นกิจกรรมเข้าจังหวะของชาวพื้นเมืองประเทศต่าง ๆ และการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ รู้หลักการ
รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเต้นและการแข่งขันลีลาศ
โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้
ความร่วมมือ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชมสุนทรียภาพในการเล่น การดู และการแข่งขัน เป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามารถใน
การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน มีเจตคติที่ดี รู้จักวางแผนร่วมกัน เลือก ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจในการเข้าร่วมการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะของชาวพื้นเมืองประเทศต่าง ๆ และการเต้น
ลีลาศในจังหวะต่าง ๆ รู้หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเต้นและ
การแข่งขันลีลาศ
2. แสดงทักษะ ปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา รับผิดชอบตามบทบาทและหน้า ที่ท ี่ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชมสุนทรียภาพในการเล่น การดู
และการแข่งขัน
3. มีทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามารถในการนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน มีเจตคติที่ดี รู้จักวางแผนร่วมกัน เลือก ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย สมรรถภาพทางจิต โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวม 3 ผลการเรียนรู้

๒๓๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา เพศวิถีศึกษา รหัสวิชา พ30212
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ..... ภาคเรียนที่ .....

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
เวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง

อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ แ ละการ
ดำเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ เลือกใช้ทักษะที่
เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้าง สุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่ อการเลือกบริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความ
รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน ใช้ทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง
ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง โดยการสืบค้นข้อมูล สรุปรายงาน การ
ทำงานร่วมกัน รู้จักการใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ มีความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน มีวินัย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจำลองสถานการณ์ การศึกษานอกสถานที่ การรายงาน
การนำเสนอ นักเรียนนำผลงานกระบวนการการเรียนรู้ ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข นักเรียนมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของ
หมู่คณะอย่างมีเหตุผล ขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ผลการเรียนรู้
1.อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ
2. วางแผนดูแล สุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
3. วิเคราะห์อิทธิพลของ ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการดำเนินชีวิต
4. วิเคราะห์ค่านิยมใน เรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
5. เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว
6. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้าง สุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน
7. วิเคราะห์อทิ ธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
8. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
9. ใช้ทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
รวม 9 การเรียนรู้

๒๓๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๒๓๘

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๒ รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ รายวิชาทัศนศิลป์ ๒
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๔ รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์ ๓
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒ รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ๓
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ รายวิชาทัศนศิลป์ ๔
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔ รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์ ๕
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๒ รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ๕
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ รายวิชาทัศนศิลป์ ๖
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๔ รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ๖
รายวิชาเพิ่มเติม
(กลุ่มทัศนศิลป์ ๑.๐ หน่วยกิต)
รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๑ รายวิชาวาดเส้นหุ่นนิ่ง
รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๒ รายวิชาจิตรกรรม ๑
รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๓ รายวิชาจิตรกรรม ๒
รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๔ รายวิชาจิตรกรรมไทย ๑
รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๕ รายวิชาจิตรกรรมไทย ๒
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๕ รายวิชาการออกแบบ
รหัสวิชา ศ๒๐๒๒๐ รายวิชาจิตรกรรมสีน้ำ
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๐ รายวิชาวาดเส้นคนเหมือน
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๑ รายวิชาจิตรกรรมสีอะคริลิก
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๒ รายวิชาการเขียนภาพการ์ตูน
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๓ รายวิชาภาพพิมพ์เบื้องต้น
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๔ รายวิชาการเขียนตัวอักษร

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑

๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์

๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑

๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์

๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑

๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์

๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต

เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน
เวลาเรียน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ชัว่ โมง/ภาคเรียน

๒๓๙

(กลุ่มดนตรี ๑.๐ หน่วยกิต)
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๑ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ๑
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๒ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ๒
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๓ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๔ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๕ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๖ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๑ รายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทย ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๒ รายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทย ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๓ รายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากล ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๔ รายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากล ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๕ รายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๖ รายวิชาปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๑ รายวิชาปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๒ รายวิชาปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๓ รายวิชาปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๔ รายวิชาปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๕ รายวิชาปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๖ รายวิชาปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๐๒๓๗ รายวิชาปฏิบัติขับร้อง ๑
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รหัสวิชา ศ๒๐๒๓๘ รายวิชาปฏิบัติขับร้อง ๒
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
(กลุ่มนาฏศิลป์ ๑.๐ หน่วยกิต)
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๔ รายวิชานาฏศิลป์ไทย
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๖ รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๗ รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชัว่ โมง/ภาคเรียน

๒๔๐

กลุ่มวิชาศิลปะพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๔๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษาความหมาย ลักษณะ การออกแบบงานทัศนศิลป์ และการวาดภาพทัศนียภาพ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย และท้องถิ่นตนเองจากอดีตถึงปัจจุบัน โดย
ใช้ความรู้เรื่อ งทั ศ นธาตุ โดยใช้กระบวนการสร้ างความรู ้ความเข้า ใจ กระบวนการฝึกปฏิ บ ั ติ
กระบวนการคิด การวิจารณ์ อภิปราย
ฝึกปฏิบัติการวาดภาพทัศนียภาพและการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามรูปแบบของ
ท้องถิ่นและไทย
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีเจตคติ ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๖
ศ ๑.๒ ม.๑/๑

๒๔๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ ในเรื่องนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ในการ
แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและกระบวนการผลิตการ
แสดง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้ม
น้าวความคิดของผู้ชม
ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นการใช้
เสียง การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุค
สมัยตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละคร
พื้นเมือง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลป์ได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ๓.๑ม.๑/๑ ศ๓๑ม.๑/๒ ศ๓.๑ม๑/๓ ศ๓.๑ม.๑/๔ ศ๓.๑ม.๑/๕
ศ๓.๒ม.๑/๑ ศ๓.๑ม.๑/๒
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๒๔๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๒
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษางานปั้นหรืองานสื่อผสม การสร้างงานทัศนศิลป์ เป็นเรื่องราว 3 มิติ การออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ เปรียบเทียบความแตกต่างและประเมิน
งานทัศนศิลป์ และวัฒนธรรมไทยและสากล
ฝึกปฏิบัติการปั้นหรืองานสื่อผสม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ออกแบบรูปสัตว์
สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีเจตคติ ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๔, ๑/๕
ศ ๑.๒ ม.๑/๒, ๑/๓

๒๔๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล สามารถ
เปรียบเทียบ เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงอารมณ์
ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะและความดัง – เบา แตกต่างกัน สามารถขับร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และ
อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยระบุความ
หลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี
หรือเพลงที่ฟัง มีความรู้และความเข้าใจการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี อย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และ
เปรียบเทียบ มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานด้าน
ดนตรีได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๑/๑,ม.ม.๑/๒,ม.ม.๑/๓,ม.ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๘,ม.๑/๙
ศ ๒.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒
รวม ๑๑ ตัวชี้วัด

๒๔๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๓
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษา อภิปราย บรรยาย รูปแบบของงานทัศธาตุและแนวคิด ความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปินและวัฒนธรรม ที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบันงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย
ฝึกปฏิบัติการวาดภาพ สร้างสรรค์งานทัศฯศิลป์ ด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมาย และเรื่องราวต่างๆ
เห็นคุณค่า ผลงานทัศนศิลป์ ของตน และผู้อื่น นำความรู้ทางทัศนศิลป์ และวัฒนธรรม
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ๒/๒, ๒/๓
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

๒๔๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษาและสามารถ อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ร้อง
เพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง สามารถประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจาก
การฝึกปฏิบัติ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
อารมณ์ของเพลง และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง สามารถระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรี ในธุรกิจบันเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรี ใน
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย ตลอดจนเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และ
เปรียบเทียบ มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานด้าน
ดนตรีได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ม.๒/๕ ,ม.๒/๖,ม.๒/๗
ศ ๒.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๒๔๗

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๔
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒
๐.๕ หน่วยกิต
........................................................................................................................... .....................................
ศึกษา อภิปราย
บรรยาย รูปแบบการประเมินและวิจารณ์งาน การวาดภาพถ่าย
บุคลิกลักษณะของตัวละคร งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การพัฒนางานทัศนศิลป์ และความแตกต่าง
ของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
ฝึกปฏิบัติการวาดภาพถ่ายบุคลิกลักษณะของตัวละคร งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การ
พัฒนางานทัศนศิลป์
เห็นคุณค่า ผลงานทัศนศิลป์ ของตน และผู้อื่น นำความรู้ทางทัศนศิลป์ และวัฒนธรรม
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๒/๔, ๒/๕, ๒/๖, ๒/๗
ศ ๑.๒ ม.๒/๒ ม.๒/๓

๒๔๘

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ๔
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร การแสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละคร เพื่อนำมาอธิบายและสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการ
ละคร มาบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่น ๆ เชื่อมโยง การเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับ
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สามารถวิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครที่เหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง อธิบายและเปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหา
ของละคร ตลอดจนระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พนื้ บ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือ
มหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลป์ได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ๓.๑ม.๒/๑ ศ๓.๑ม.๒/๒ ศ๓.๑ม.๒/๓ ศ๓.๑ม.๒/๔ ศ๓.๑ม.๒/๕
ศ๓.๒ม.๒/๑ ศ๓.๒ม.๒/๒ ศ๓.๒ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๒๔๙

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๕
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษา ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
วิธีใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและ
สากล การใช้หลักการออกแบบการสร้างงานสื่อผสม ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ฝึกปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานสื่อผสม ทั้ง
๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
เห็นคุณค่า ผลงานออกแบบทัศนศิลป์ ของตน และผู้อื่น นำความรู้ทางทัศนศิลป์ และ
วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, ๓/๕, ๓/๗, ๓/๙
ศ ๑.๒ ม.๓/๑

๒๕๐

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕
หัสวิชา ศ๒๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม สามารถร้องเพลง
เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง
ตลอดจนแต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ นำเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการ
กับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ สามารถบรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย อภิปราย
ลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และ
เปรียบเทียบ มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงาน
ด้านดนตรีได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗
ศ ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๒๕๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๖
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษา การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสร้างงาน การวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ การใช้เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อ
ความหมาย การประกอบอาชีพทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ใน
แต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
ฝึกปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการ
ที่หลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย การพัฒนางานทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการการ
ประกอบอาชีพทัศนศิลป์
เห็นคุณค่า ผลงานทัศนศิลป์ ของตน และผู้อื่น นำความรู้ทางทัศนศิลป์ และวัฒนธรรม
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๔, ๓/๖, ๓/๘, ๓/๑๐, ๓/๑๑
ศ ๑.๒ ม.๓/๒

๒๕๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
๐.๕ หน่วยกิต
................................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายโครงสร้างของบทละคร โดยใช้ศัพท์ทางการละคร ใช้
นาฎยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คน
ในชีวิตประจำวัน และ ในการแสดง มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง
อธิบายความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงความคิดเห็นในการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ สามารถออกแบบและสร้างสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ นำเสนอแนวคิด
จากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะกระบวนการสื่อสาร และทักษะ
กระบวนการ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ๓.๑ม.๓/๑ ศ๓.๑ม.๓/๒ ศ๓.๑ม.๓/๓ ศ๓.๑ม.๓/๔ ศ๓.๑ม.๓/๕ ศ๓.๑ม.๓/๖
ศ๓.๑ม.๓/๗
ศ๓.๒ม.๓/๑ ศ๓.๒ม.๓/๒ ศ๓.๒ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๕๓

กลุ่มวิชาศิลปะเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา วาดเส้นหุ่นนิ่ง
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดเส้นในเรื่อง ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประวัติ
ความเป็นมา การใช้ การเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ ใช้ทัศนธาตุ ในการสร้างสรรค์งาน
ฝึกทักษะการวาดเส้นรูปทรงพื้นฐาน การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ภาพผลไม้ ภาพดอกไม้
หุ่นปูนปลาสเตอร์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ของผลงาน ที่สร้างสรรค์ตามความคิดได้อย่างอิสระ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำไปสู่
ความชื่นชมเห็นคุณค่า นำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อด้านศิลปะในระดับที่สูงขึ้น
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของการวาดเส้น และสามารถ
เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่างงานวาดเส้นกับงานจิตรกรรมได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้นแต่ละประเภท
๓. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้น ที่สำคัญในการวาดเส้น และปฏิบัติการฝึกทักษะ
การลากเส้นพื้นฐานตามวิธีการฝนมือได้
๔. สามารถปฏิบัติการวาดเส้นรูปทรงพื้นฐาน ประเภทรูปทรงเรขาคณิตแต่ละแบบได้อย่าง
ถูกต้อง
๕. มีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญในการวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง และสามารถวาดเส้น
ภาพหุ่นนิ่งประเภทวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ตามขั้นตอนได้ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๑. สามารถปฏิบัติการวาดเส้นหุ่นนิ่งประเภทหุ่นจากปูนปลาสเตอร์ตามขั้นตอนได้ด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า

๒๕๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา จิตรกรรม ๑
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและหลักการสร้างสรรค์งานสีโปสเตอร์ โดย
ใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิ ลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกทักษะการระบายสีโปสเตอร์พื้นฐาน แบบฝึก ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบ ภาพหุ่นนิ่ง
ภาพทิวทัศน์ ภาพสัตว์และภาพจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
เห็นคุณค่าของผลงานสีโปสเตอร์ และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การสร้างงานจิตรกรรม ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานจิตรกรรม
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยสีโปสเตอร์ โดย
เลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ ความงามของงาน
จิตรกรรม จินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานจิตรกรรม โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุ และ ความงามทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคและวิธีการสร้างงานจิตรกรรมที่ตนถนัด
ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้

๒๕๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรม ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติจิตรกรรมไทย และต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเขียนภาพ ใช้เทคนิคการเขียนภาพได้อย่างมั่นใจ และมีความคิดสร้างสรรค์
ฝึกเกี่ยวกับการเขียนภาพ คน สัตว์ ดอกไม้ หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ ภาพจินตนาการ
ภาพประกอบเรื่อง ด้วยสื่อชนิดต่าง ๆตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของงานจิตรกรรม และนำความรู้ทางด้านจิตรกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ งานจิตรกรรมด้วยวัสดุ อุปกรณ์
เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานจิตรกรรม
๓. มีความรู้ความเข้าใจการเขียนภาพคน สัตว์ ดอกไม้ ทิวทัศน์ และสามารถเขียนภาพคน
สัตว์ ดอกไม้ ทิวทัศน์ได้ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๔. มีความรู้ความเข้าใจการเขียนภาพหุ่นนิ่ง และสามารถภาพหุ่นนิ่งได้ด้วยความชื่นชม
และเห็นคุณค่า
๕. มีความรู้ความเข้าใจการเขียนภาพจินตนาการ ภาพประกอบเรื่อง และสามารถเขียน
ภาพจินตนาการและภาพประกอบเรื่อง ได้ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๖. สามารถนำความรู้เทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และวิธีการสร้างงานจิตรกรรม
ที่ตนถนัด และเข้าใจไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าของผลงาน มีเจตคติ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๒๕๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมไทย ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ความหมาย ประเภท ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทย หลัก
วิธีการ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยตามแบบ โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิล ป์
เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยตามแบบ โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ ตามความถนัดและความสนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ของผลงาน จิตรกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มีเจตคติที่ดี
มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำไปสู่ความชื่นชมเห็นคุณค่า
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย
และสามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างงานจิตกรรมไทยกับงานจิตรกรรมสากลได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทย
๓. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่สำคัญในการวาดเส้นลายไทย ภาพไทย
และปฏิบัติการ ฝึกทักษะการวาดเส้นการวาดเส้นลายไทย ตามแบบฝึก ลายกระจังลายประจำยาม
ลายรักร้อย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายกนกสามตัวแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
๔. สามารถปฏิบัติการวาดเส้นการวาดเส้นภาพไทย ตามแบบฝึกได้อย่างถูกต้อง
๕. มีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญและสามารถคัดลอกภาพจิตรกรรมไทยที่สนใจได้
๖. รู้และเข้าใจรูปแบบงานจิตรกรรมไทย และวิวัฒนาการงานจิตรกรรมไทย เห็นคุณค่า
งานจิตรกรรมไทย รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

๒๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมไทย ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ความหมาย ประเภท ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทย
หลักวิธีการ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยตามแบบ ตามประสบการณ์ ตามจินตนาการ โดยใช้
ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยตามแบบ ตามประสบการณ์ ตามจินตนาการ
โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ของผลงาน ที่สร้างสรรค์ตามความคิดได้อย่างอิสระ งานศิลปะไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำไปสู่ความชื่นชมเห็นคุณค่า
นำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนภาพบุคคลในงานจิตรกรรมไทยตามขั้นตอนได้
๒. เขียนภาพจิตรกรรมไทยระบายสีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๓. อธิบายลักษณะของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และระบุงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงได้
๔. เขียนภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยโดยใช้ทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้
๕. มีความรู้ความเข้าใจและแสดงความคิดเห็น ผลงานการเขียนภาพจิตรกรรมไทย โดย
วิเคราะห์ ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๖. สามารถนำความรู้เทคนิคและวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทย ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ
และชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่างานจิตรกรรมไทย รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

๒๕๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา การวาดเส้นคนเหมือน รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๐
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาหลักการเขียนภาพคนเหมือน การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพคนเหมือน การเขียน
โครงสร้างสัดส่วนคนครึ่งตัว เพศและวัยต่าง ๆ จากแบบจริงและจากภาพถ่าย การเขียนน้ำหนัก แสง
เงา การเน้นรายละเอียดให้เกิดความเหมือนจริงตามแบบ
ปฏิบัติการการเขียนภาพคนเหมือน ครึ่งตัว เพศหญิง เพศชาย วัยเด็ก ผู้ใหญ่และคนชรา เขียน
ภาพคนเหมือน ด้านหน้าตรง ด้านข้าง ด้านเฉียงด้วยกลวิธีของดินสอ เกรยอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ หลักการขั้นตอนการวาดเส้น
คนเหมือน ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานวาดเส้นคนเหมือน
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานวาดเส้นคนเหมือน โดยเลือกใช้สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ ความงามของงานวาดเส้น
คนเหมือนโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานวาดเส้นคนเหมือน โดย
วิเคราะห์ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคการวาดเส้นคนเหมือน และวิธีการทาง
ทัศนศิลป์ที่ตนถนัด ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้

๒๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมสีน้ำ
กลุ่มสาระเพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๒๐
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและ หลักการสร้างสรรค์งานสีน้ำ โดยใช้
ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
สื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ำพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ และ
การสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ ทัศนศิลป์ ตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของผลงานสีน้ำ
และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การระบายสีน้ำ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์
๒. เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานจิตรกรรมสีน้ำ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ำ โดยเลือกใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ ความงามของงาน
จิตรกรรมสีน้ำ จินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานจิตรกรรมสีน้ำ โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุ และความงามทางศิลปะ
๗. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคระบายสีน้ำและวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัด
ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้

๒๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมสีอะคริลิค
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๑
กลุ่มสาระเพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและ หลักการสร้างสรรค์งานสีอะคริลิค โดย
ใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกปฏิบัติการระบายสีอาครีลิคพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ และการ
สร้างสรรค์ผลงานสีน้ำมัน ทัศนศิลป์ ตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของผลงานสีอะคริลิค
และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การระบายสีอะคริลิค ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานจิตรกรรมสีอะคริลิค
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีอะคริลิค โดยเลือกใช้สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ ความงามของงานจิตรกรรม
สีอะคริลิค โดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานจิตรกรรมสีอะคริลิค โดย
วิเคราะห์ทัศนธาตุ และความงามทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคระบายสีสีอะคริลิค และวิธีการทางทัศนศิลป์ที่
ตนถนัด ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้

๒๖๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา การเขียนภาพการ์ตูน
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๒
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและการสร้างสรรค์งานการเขียนภาพการ์ตูน
โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพการ์ตูน พื้นฐาน ภาพประเรื่อง ภาพล้อเลียน และการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบการ์ตูนทัศนศิลป์ ตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของการเขียนภาพการ์ตูน และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การเขียนภาพการ์ตูน ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. สร้างสรรค์งานการ์ตูนด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของการเขียนภาพ
การ์ตูนจินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานการเขียนภาพการ์ตูน โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคการการเขียนภาพการ์ตูน และวิธีการสร้าง
งานการ์ตูนที่ตนถนัดไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๖. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเขียนภาพการ์ตูน และวิวัฒนาการงานการ์ตูน เห็นคุณค่า
ของผลงานมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๒๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาพพิมพ์เบื้องต้น
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและ หลักการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ โดย
ใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกทักษะการพิมพ์ภาพพื้นฐาน จากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และภาพพิมพ์จากความคิด
สร้างสรรค์จินตนาการ
เห็นคุณค่าของผลงานภาพพิมพ์ และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ ภาพพิมพ์ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์
เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางานภาพพิมพ์
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของงานภาพพิมพ์
โดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานภาพพิมพ์ โดยวิเคราะห์ทัศน
ธาตุและความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคการภาพพิมพ์ และวิธีการสร้างงานภาพ
พิมพ์ที่ตนถนัดและเข้าใจไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๖. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบงานภาพพิมพ์ และวิวัฒนาการงานภาพพิมพ์ เห็นคุณค่า
ของผลงาน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๒๖๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา การเขียนตัวอักษร
รหัสวิชา ศ๒๐๒๔๔
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบตัวอักษรที่ใช้กับทางราชการ งานแต่งงาน งานบวช
งานศพ และงานอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิค โดยใช้ปากกาเม
จิกปากแบน พู่กันกลม พู่กันแบน เขียนลงวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้อัด ผ้า โฟม เป็นต้น ด้วยสีที่
นิยมใช้ในปัจจุบัน
ฝึกปฎิบัติงานออกแบบเขียนแบบตัวอักษรเกี่ยวกับป้ายโฆษณาและงานอื่น ๆ เห็นคุณค่า
ของผลงานการเขียนตัวอักษร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ งานเขียนตัวอักษรด้วยวัสดุ
อุปกรณ์เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางานเขียนตัวอักษร
๓. มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบตัวอักษร และสามารถเขียนตัวอักษรแบบต่าง ๆ ได้ด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๔. มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบป้ายโฆษณา และสามารถออกแบบป้ายโฆษณาได้ด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๕. มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบปกหนังสือ และสามารถออกแบบปกหนังสือได้ด้วย
ความชื่นชม และเห็นคุณค่า
๖. สามารถนำความรู้เทคนิคและวิธีการสร้างงานเขียนตัวอักษรที่ตนถนัดและเข้าใจไปใช้กับ
กลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าของผลงาน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๒๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การออกแบบ
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๕
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและการสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยใช้ทัศนธาตุ
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจสื่อสาร
ให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกปฏิบัติการสื่อความหมาย สัญลักษณ์ โปสเตอร์ และการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ทัศนศิลป์ ตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์
และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การออกแบบ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์
เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทางทัศนศิล ป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานออกแบบ
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยเลือกใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธ ีการแสดงออกถึงความรู้ส ึกในการรับรู้ ความงามของงาน
ออกแบบจินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานออกแบบ โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคและวิธีการออกแบบไปใช้กับกลุ่มสาระ
อื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้

๒๖๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ๑ รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทยเบื้องต้น เรียนรู้วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของเครื่องดนตรีไทย
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้นได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๖๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ๒
รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทยเบื้องต้น เรียนรู้วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นวิเคราะห์ได้
๒. และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีไทย
๓. และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยพร้อมปฏิบัติรวมวงได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น หรือชั้นเดียวได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๖๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ๑ รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีตฝึกโสตประสาท ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ตามความถนัดโดยฝึกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และจัดการแสดงเป็นครั้งคราวการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้องมีความไพเราะ
เพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และศัพท์สังคีตได้
๒. สามารถอ่านและเขียนโน้ตสากล ในกุญแจซอลและกุญแจฟา ในบันไดเสียง C Major ได้
๓. สามารถบอกวิธีการฟังเสียงดนตรีได้
๔. สามารถแยกประเภทของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้
๕. สามารถบอกเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงได้
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี

๒๖๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ๒ รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีตฝึกโสตประสาท ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ตามความถนัดโดยฝึกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และจัดการแสดงเป็นครั้งคราวการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้องมีความไพเราะ
เพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และศัพท์สังคีตได้
๒. สามารถอ่านและเขียนโน้ตสากล ในกุญแจซอลและกุญแจฟา ในบันไดเสียง C Major ได้
๓. สามารถบอกวิธีการฟังเสียงดนตรีได้
๔. สามารถแยกประเภทของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้
๕. สามารถบอกเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงได้
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี

๒๗๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่ า น เขี ย น โน้ ต ไทยเบื ้อ งต้ น เรี ย นรู ้ ว ิ ธ ี บรรเลงเครื่ อ งดนตรีไ ทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้ าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
๒. และเข้าใจลักษณะของเครื่องดนตรีพื้นเมือง
๓. และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงพื้นเมืองในอัตราจังหวะ2 ชั้นได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง

๒๗๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ รหัสวิชา ศ๒๑๒๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่ า น เขี ย น โน้ ต ไทยเบื ้อ งต้ น เรี ย นรู ้ ว ิ ธ ี บรรเลงเครื่ อ งดนตรีไ ทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีพนื้ เมือง
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของเครื่องดนตรีพื้นเมือง
๓. และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงพื้นเมืองลายต่างๆได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง

๒๗๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทย ๑ รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตรา
จังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. มีและเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
๒. และเข้าใจลักษณะของวงดนตรีไทย
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียวได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๗๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทย ๒ รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตรา
จังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
๒. และเข้าใจลักษณะของวงดนตรีไทย
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียวได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๗๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากล ๑ รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตสากล ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากล โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตรา
จังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิด
ทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีสากล
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
รู้และเข้าใจลักษณะของวงดนตรีสากล
รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงสากลตามทฤษฎีดนตรีสากลได้
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได้
บรรเลงเพลงสากลประเภทเพลงช้า
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๗๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากล ๒ หัสวิชา ศ๒๒๒๑๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตสากล ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติรวมวงเครื่ องดนตรีสากล โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตรา
จังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีสากล
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
รู้และเข้าใจลักษณะของวงดนตรีสากล
รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงสากลตามทฤษฎีดนตรีสากลได้
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได้
บรรเลงเพลงสากลประเภทเพลงช้า
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๗๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงใน
อัตราจังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของวงดนตรีพื้นเมือง
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. ปฏิบัติรวมวงเพลงพื้นเมืองได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง

๒๗๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ รหัสวิชา ศ๒๒๒๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลง ใน
อัตราจังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของวงดนตรีพื้นเมือง
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติรวมวงเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. ปฏิบัติรวมวงเพลงพื้นเมืองได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง

๒๗๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ๑ รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้ อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะ
ต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นวิเคราะห์ได้
๒. รู้และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีไทย
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงเดี่ยวอัตราจังหวะ 2 ชั้น
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๗๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ๒ รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะ
ต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นวิเคราะห์ได้
๒. รู้และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีไทย
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงเดี่ยวอัตราจังหวะ 2 ชั้น
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๘๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล ๑ รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตสากล ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรู ปแบบ
ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีสากลตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะ
ต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ
เห็นคุณค่าของดนตรีสากล
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีสากลขั้นวิเคราะห์ได้
๒. รู้และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีสากล
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงสากลตามทฤษฎีดนตรีสากลได้
๔. ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงเดี่ยวประเภทเพลงช้าได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๘๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติเดี่ยวเครื่ องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงใน
อัตราจังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นวิเคราะห์ได้
๒. รู้และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีพื้นเมือง
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทย
๔. ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๘๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ รหัสวิชา ศ๒๓๒๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
อ่าน เขียน โน้ตไทย ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วยบทเพลงที่หลากหลายตามรูปแบบ
ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิดได้อย่างถูกต้องไพเราะ บรรเลงเพลงใน
อัตราจังหวะต่างๆ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่ อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นวิเคราะห์ได้
๒. รู้และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีพื้นเมือง
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทย
๔. ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒๘๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติขับร้อง ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๓๗
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการร้อง
เพลงทฤษฎีโน้ตสากล การออกอักขระและสำเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์
การพูดและการขับร้องเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่ หลักการปฏิบัติตน
ฝึกการบริหารร่างกาย ในการออกเสียง หายใจเข้าออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อ่านโน้ต
ทำนอง เนื้อร้อง ขับร้องเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่ ร้องประกอบ
ดนตรีแสดงท่าทางและสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้นักเรียนบอกถึงองค์ประกอบและอวัยวะและการกำเนิดเสียงเบื้องต้นได้
๒. นักเรียนอธิบายถึงการขับร้องเพลงเบื้องต้นได้
๓. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโน้ตสากลได้
๔. สามารถแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูดและการขับร้องเพลงไทย
สากลหรือหรือเพลงไทยลูกทุ่งได้
๕. สามารถขับร้องเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได้
๖. สามารถขับร้องเพลงหมู่ และประกอบดนตรีได้

๒๘๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติขับร้อง ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๒๐๒๓๗
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการร้อง
เพลงทฤษฎีโน้ตสากล การออกอักขระและสำเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์
การพูดและการขับร้องเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่ หลักการปฏิบัติตน
ฝึกการบริหารร่างกาย ในการออกเสียง หายใจเข้าออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อ่านโน้ต
ทำนอง เนื้อร้อง ขับร้องเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่ ร้องประกอบ
ดนตรีแสดงท่าทางและสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้นักเรียนบอกถึงองค์ประกอบและอวัยวะและการกำเนิดเสียงเบื้องต้นได้
๒. นักเรียนอธิบายถึงการขับร้องเพลงเบื้องต้นได้
๓. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโน้ตสากลได้
๔. สามารถแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูดและการขับร้องเพลงไทย
สากลหรือหรือเพลงไทยลูกทุ่งได้
๕. สามารถขับร้องเพลงเดี่ยวและหมู่ และประกอบดนตรีได้
๖. นักเรียนร่วมจัดการแสดงขับร้องเพลงได้

๒๘๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา นาฏศิลป์ไทย
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๔
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาและเข้าใจนาฏศิลป์ไทย ในเรื่องความเป็นมา การแต่งกาย ลีลาท่ารำ เพลงประกอบ
โดยวิธีสืบค้น วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินผล ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ
ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกทางนาฎศิลป์ไทย เกิดทักษะ และนำความรู้ทางนาฏศิลป์พื้นเมือง
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และแสดงออกในโอกาสต่างๆ
ชื่นชมเห็นคุณค่าทางนาฎศิลป์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และการนำวิชาความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกลักษณะประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยได้
๒. สามารถบอกประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้
๓. สามารถปฏิบัติการแสดงไทยในโอกาสต่างๆ
๔. สามารถบอกบุคคลสำคัญของนาฏศิลป์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน
๕. สามารถบอกวิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย
๖. เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยสามารถนำความรู้ทางนาฏศิลป์ ไปใช้ประโยชน์
ชีวิตประจำวัน

ใน

๒๘๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๕
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาและเข้าใจนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ในเรื่องประวัติความเป็นมา การแต่งกาย ลีลา ท่า
รำเพลงประกอบ โดยวิธีสืบค้น วิ เคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินผล ถ่ายทอดความรู้สึก
อย่างอิสระ
ฝึกปฏิบ ัติ และแสดงออกทางนาฎศิล ป์ไทยสร้างสรรค์ เกิดทักษะ และนำความรู้ทาง
นาฏศิลป์พื้นเมือง เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และแสดงออกในโอกาสต่างๆ
ชื่นชมเห็นคุณค่าทางนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และการนำวิชาความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกลักษณะประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยได้
๒. สามารถบอกประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้
๓. สามารถปฏิบัติการแสดงไทยในโอกาสต่างๆ
๔. สามารถบอกบุคคลสำคัญของนาฏศิลป์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน
๕. สามารถบอกแนวทางในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
๖. รู้และซาบซึ้งเข้าใจคุณค่าการแสดงเล่าขานตำนานนางรองได้

๒๘๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมือง
รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาและเข้าใจนาฏศิลป์พื้นเมือง ในเรื่องประวัติความเป็นมา การแต่งกาย ลีลาท่ารำ
เพลงประกอบ โดยวิธีสืบค้น วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินผล ถ่ายทอดความรู้ สึกอย่าง
อิสระ
ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกทางนาฎศิลป์พื้นเมือง เกิดทักษะ และนำความรู้ทางนาฏศิลป์
พื้นเมือง เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และแสดงออกในโอกาสต่างๆ
ชื่น ชมเห็น คุณค่าทางนาฎศิล ป์พื้นเมืองที ่เป็นมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และการนำวิชาความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกประเภทของนาฎศิลป์ได้
๒. สามารถบอกประเภทของนาฎศิลป์พื้นเมือง ๔ ภาค ได้
๓. สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นเมือง ๔ ภาคได้
๔. บอกประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงท้องถิ่นได้
๕. รู้และซาบซึ้งเข้าใจคุณค่าการแสดงเล่าขานตำนานนางรองได้
๖. เห็ น คุ ณ ค่ า ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยสามารถนำความรู ้ ท างนาฏศิ ล ป์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจำวัน

๒๘๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ รหัสวิชา ศ๒๐๒๑๗
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาและเข้าใจนาฏศิลป์พื้นเมือง ในเรื่องความเป็นมา การแต่งกาย ลีลาท่ารำ เพลง
ประกอบ โดยวิธีสืบค้น วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินผล และนำไปประยุกต์ คิดค้น ท่า
รำ เครื่องแต่งกายถ่ายทอดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ อย่างอิสระ
ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกทางนาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ เกิดทักษะ และนำความรู้ทาง
นาฏศิลป์พื้นเมือง เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และแสดงออกในโอกาสต่างๆ
ชื่นชมเห็นคุณค่าทางนาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และการนำวิชาความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมือง
๓. สามารถฝึกแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง การละเล่นพื้นเมือง ร้องและรำเพลงพื้นเมือง
ตามความสนใจได้
๔. มีทักษะและสามารถจัดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ได้
๕. มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ๔ ภาคได้
๖. มีความชื่นชมเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในนาฏศิลป์พื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความ
ตระหนักที่จะถ่ายทอดและอนุรักษ์และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

๒๘๙

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑
รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒
รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑
รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒
รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑
รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๒

รายวิชาทัศนศิลป์ ๑
รายวิชาทัศนศิลป์ ๒
รายวิชานาฏศิลป์ ๑
รายวิชานาฏศิลป์ ๒
รายวิชาดนตรี ๑
รายวิชาดนตรี ๒

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒

๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์

๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต
๐.๕ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ศ๓๓๒๙๘ รายวิชาศิลปะ ๑ (อุดมฯ) ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
รหัสวิชา ศ๓๓๒๙๙ รายวิชาศิลปะ ๒ (อุดมฯ) ภาคเรียนที่ ๒ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
(กลุม่ ทัศนศิลป์ ๑ หน่วยกิต)

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๑
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๒
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๓

รายวิชาวาดเส้นหุ่นนิ่ง
รายวิชาจิตรกรรมสีน้ำ
รายวิชาจิตรกรรมไทย ๑

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชัว่ โมง/ภาคเรียน

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๔

รายวิชาจิตรกรรมไทย ๒

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๕
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๖
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๗
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๘
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๙

รายวิชาภาพพิมพ์เบื้องต้น
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รายวิชาภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เวลาเรียน ๔๐ ชัว่ โมง/ภาคเรียน
รายวิชาการพิมพ์กระดาษ (Paper Block) เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รายวิชาจิตรกรรมสีโปสเตอร์
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
รายวิชาการเขียนภาพการ์ตูน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

(กลุม่ ดนตรี ๑ หน่วยกิต)
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๑
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๒
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๓
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๔
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๕

รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทย ๑ เวลาเรียน
รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทย ๒ เวลาเรียน
รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีสากล ๑ เวลาเรียน
รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีสากล ๒ เวลาเรียน
รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ เวลาเรียน

รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๖

รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๗
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๘

รายวิชาขับร้อง ๑
รายวิชาขับร้อง ๒

(กลุม่ นาฏศิลป์ ๑ หน่วยกิต)
รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๑
รายวิชานาฏศิลป์ไทย
รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๒
รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง

๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๒๙๐

กลุ่มวิชาศิลปะพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๙๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคนิค งานของศิลปิน ที่มีชื่อเสียง ทางทัศนศิลป์ เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ รูปแบบ
ตะวันออกและตะวันตก
ฝึกปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ งานออกแบบ และจัด
องค์ประกอบศิลป์ ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ และงานออกแบบ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๑๐
ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓

๒๙๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๒
รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และอธิบาย จุดมุ่งหมาย ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค
และเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์
งานศิลปะ ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่มี
ผลต่องานทัศนศิลป์
ฝึกปฏิบัติ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทยและสากล จากแนวคิด
วิธีการของศิลปินที่ตนชอบ วาดภาพล้อเลือนหรือภาพการ์ตูน
เห็นคุณค่าของการสะสมงานงานทัศนศิลป์ ไทยและสากลและภาพการ์ตูน นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๑
ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑

๒๙๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา นาฏศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาการแสดงและการสร้างสรรค์การละคร การแสดงนาฏศิลป์ เป็นคู่และหมู่ วิจารณ์การ
แสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ อภิปราย
บทบาทของบุคคลสำคัญ ในวงการนาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทยในยุคสมัย ต่างๆ
ฝึกปฏิบัติการแสดงและการสร้างสรรค์การละคร การแสดงนาฏศิลป์ เป็นคู่และหมู่ วิจารณ์
การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร
เห็นคุณค่าของงานแสดงและการสร้างสรรค์การละคร การแสดงนาฏศิลป์ ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ม๔-๖/๒

๒๙๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา นาฏศิลป์ ๒
รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในอดีตถึงปัจจุบัน เสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละคร ที่ต้องการสื่อความหมาย
อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ ที่มีผลต่อการแสดง พัฒนาการ
ใช้เกณฑ์การประเมินการแสดง นำท่าทาง และการเคลื่อนไหวของคนมาประยุกต์ใช้ในการแสดง
ฝึกปฏิบัติการแสดงท่าทาง และการเคลื่อนไหวของคนมาประยุคใช้ในการแสดง
จัด
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
เห็นคุณค่าของงานแสดงและการสร้างสรรค์การละคร การแสดงนาฏศิลป์ ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ศ๓.๑ ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๓, ม๔-๖/๔

๒๙๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี ๑
รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ รูปแบบ ประเภท ของเพลง ดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล
อภิปรายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน วิเคราะห์ดนตรีแต่ละยุคสมัย
ลักษณะเด่นของดนตรีและวัฒนธรรมต่างๆ
ฝึกปฏิบัติ อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่างๆ
เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและสากล นำความรู้ทางดนตรี ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มี
เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ศ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม๔-๖/๒, ม๔-๖/๓

๒๙๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ดนตรี ๒
รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เวลาเรียน ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่
๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาเทคนิค คุณภาพ ของการแสดงดนตรี สร้างเกณฑ์การประเมิน การประพันธ์และการ
เล่นดนตรี ของตนเองและผู้อื่น เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของ
คนในสังคม
ฝึกปฏิบัติ ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแดงออกและ
คุณภาพของการแสดง และนำประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ
เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและสากล ส่งเสริมและอนุรักษ์ นำความรู้ทางดนตรี ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ศ๒.๑ ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๔, ม๔-๖/๕

๒๙๗

กลุ่มวิชาศิลปะเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๙๘

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๑ (อุดมฯ)
รหัสวิชา ศ๓๓๒๙๘
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ การถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหาและกลวิธีต่างๆ
ทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ และนำความรู้วิธีการทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ไปใช้
กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้ มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ด้วย
วัสดุ อุปกรณ์เทคนิค วิธีการทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และสื่อความหมายให้ผู้อื่น
รับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของงานทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์ จินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ โดย
วิเคราะห์ความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวิธีการ
สร้างงานศิลปะที่ตนถนัดไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๖. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบงานศิลปะ และวิวัฒนาการงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
เห็นคุณค่าของผลงาน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๒๙๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๒ (อุดมฯ)
รหัสวิชา ศ๓๓๒๙๙
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ การถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหาและกลวิธีต่างๆ
ทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ที่สูงขึ้น
เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ และนำความรู้วิธีการทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ไปใช้กับกลุ่ม
สาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้ มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ด้วย
วัสดุ อุปกรณ์เทคนิค วิธีการทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ที่สูงขึ้น และสื่อความหมาย
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของงานทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์ จินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ โดย
วิเคราะห์ความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวิธีการ
สร้างงานศิลปะที่ตนถนัดไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๖. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบงานศิลปะ และวิวัฒนาการงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
เห็นคุณค่าของผลงาน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๓๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา วาดเส้นหุ่นนิ่ง
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดเส้นในเรื่อง ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประวัติ ความ
เป็นมา การใช้ การเก็บรักษา วัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ ใช้ทัศนธาตุ ในการสร้างสรรค์งาน
ฝึกทักษะการวาดเส้นพื้นฐาน การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าของผลงาน ที่สร้างสรรค์ตามความคิดได้
อย่างอิสระ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำไปสู่ความชื่นชมเห็นคุณค่า นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและศึกษาต่อด้านศิลปะในระดับที่สูงขึ้น
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของการวาดเส้น และสามารถ
เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่างงานวาดเส้นกับงานจิตรกรรมได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้นแต่ละประเภท
๓. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้น ที่สำคัญในการวาดเส้น และปฏิบัติการฝึกทักษะ
การลากเส้น
พื้นฐานตามวิธีการฝนมือได้
๔. สามารถปฏิบัติการวาดเส้นรูปทรงพื้นฐาน ประเภทรูปทรงเรขาคณิตแต่ละแบบได้อย่าง
ถูกต้อง
๕. มีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญในการวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง และสามารถวาดเส้น
ภาพหุ่นนิ่ง ประเภทวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ตามขั้นตอนได้ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๖. สามารถปฏิบัติการวาดเส้นหุ่นนิ่งประเภทหุ่นจากปูนปลาสเตอร์ตามขั้นตอนได้ด้วยความ
ชื่นชมและเห็นคุณค่า

๓๐๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมสีน้ำ
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและ หลักการสร้างสรรค์งานสีน้ำ โดยใช้
ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
สื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ำพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ และการ
สร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ ทัศนศิลป์ ตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของผลงานสีน้ำ
และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การระบายสีน้ำ ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน งานระบายสีน้ำ
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานระบายสีน้ำ โดยเลือกใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ ความงามของงานระบาย
สีน้ำ จินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานระบายสีน้ำ โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุและความงาม ทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคระบายสีน้ำและวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ตน
ถนัดไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าของผลงานสีน้ำ

๓๐๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมไทย ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ความหมาย ประเภท ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทย หลัก
วิธีการ การสร้ างสรรค์งานจิตรกรรมไทยตามแบบ โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์
เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิต รกรรมไทยตามแบบ โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ ตามความถนัดและความสนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ของผลงาน จิตรกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มีเจตคติที่ดี
มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำไปสู่ความชื่นชมเห็นคุณค่า
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย และสามารถ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างงานจิตกรรมไทยกับงานจิตรกรรมสากลได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทย
๓. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่สำคัญในการวาดเส้นลายไทย ภาพไทย และ
ปฏิบัติการฝึกทักษะการวาดเส้นการวาดเส้นลายไทย ตามแบบฝึก ลายกระจังลายประจำยาม ลายรัก
ร้อย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายกนกสามตัวแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
๔. สามารถปฏิบัติการวาดเส้นการวาดเส้นภาพไทย ตามแบบฝึกได้อย่างถูกต้อง
๕. มีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญและสามารถคัดลอกภาพจิตรกรรมไทยที่สนใจได้
๖. รู้และเข้าใจรูปแบบงานจิตรกรรมไทย และวิวัฒนาการงานจิตรกรรมไทย เห็นคุณค่า
งานจิตรกรรมไทย รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

๓๐๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมไทย ๒
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๔
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ความหมาย ประเภท ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทย หลัก
วิธีการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยตามแบบ ตามประสบการณ์ ตามจินตนาการ โดยใช้ ทัศน
ธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ง านจิตรกรรมไทยตามแบบ ตามประสบการณ์ ตามจินตนาการ
โดยใช้ ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ของผลงาน ที่สร้างสรรค์ตามความคิดได้อย่างอิสระ งานศิลปะไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำไปสู่ความชื่นชมเห็นคุณค่า
นำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนภาพบุคคลในงานจิตรกรรมไทยตามขั้นตอนได้
๒. เขียนภาพจิตรกรรมไทยระบายสีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า
๓. อธิบายลักษณะของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และระบุงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงได้
๔. เขียนภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยโดยใช้ทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้
๕. มีความรู้ความเข้าใจและแสดงความคิดเห็น ผลงานการเขียนภาพจิตรกรรมไทย โดย
วิเคราะห์ ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๖. สามารถนำความรู้เทคนิคและวิธีการสร้ างงานจิตรกรรมไทย ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ
และชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่างานจิตรกรรมไทย รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

๓๐๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาพพิมพ์เบื้องต้น
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๕
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและ หลักการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ โดย
ใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกทักษะการพิมพ์ภาพพื้นฐาน จากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และภาพพิมพ์จากความคิด
สร้างสรรค์จินตนาการ
เห็นคุณค่าของผลงานภาพพิมพ์ และนำความรู้ทางทัศนศิล ป์ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๗. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ ภาพพิมพ์ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์
เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๘. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางานภาพพิมพ์
๙. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของงานภาพพิมพ์
โดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานภาพพิมพ์ โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๑๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคการภาพพิมพ์ และวิธีการสร้างงาน
ภาพพิมพ์ที่ตนถนัดและเข้าใจไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๑๒. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบงานภาพพิมพ์ และวิวัฒนาการงานภาพพิมพ์ เห็นคุณค่า
ของผลงาน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๓๐๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๖
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประวัติความเป็นมาและหลักการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์
โดยใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
สื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การวิจารณ์ อภิปราย
ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้จากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เห็นคุณค่าของงาน
ภาพพิมพ์แกะไม้ และนำความรู้ทางภาพพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบงานภาพพิมพ์ และวิวัฒนาการงานภาพพิมพ์แกะไม้
๒. มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการในการสร้างงานภาพพิมพ์แกะไม้
๓. มีความรู้ความเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานภาพพิมพ์
แกะไม้
๔. สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์แกะไม้แม่พิมพ์แผ่นเดียวขาว-ดำได้
๕. สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์แกะไม้สีแม่พิมพ์แผ่นเดียวได้
๖. สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์แกะไม้สีแม่พิมพ์หลายแผ่นได้

๓๐๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ภาพพิมพ์กระดาษ (Paper Block) รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๗
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประวัติความเป็นมาและหลักการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์
กระดาษ (Paper Block) โดยใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ ๆ ตาม
ความถนัดและความสนใจ สื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ กระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การวิจารณ์ อภิปราย
ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ภาพพิมพ์กระดาษ (Paper Block) จากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
เห็นคุณค่าของงานภาพพิมพ์แกะไม้ และนำความรู้ทางภาพพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีเจต
คติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ ภาพพิมพ์ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์
เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางานภาพพิมพ์กระดาษ (Paper Block)
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของงานภาพพิมพ์
กระดาษ (Paper Block) โดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานภาพพิมพ์กระดาษ (Paper
Block) โดยวิเคราะห์ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคการภาพพิมพ์กระดาษ (Paper Block)
และวิธีการสร้างงานภาพพิมพ์กระดาษ (Paper Block) ที่ตนถนัดและเข้าใจไปใช้กับกลุ่ม
สาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๖. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบงานภาพพิมพ์ และวิวัฒนาการงานภาพพิมพ์ เห็นคุณค่า
ของผลงานมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๓๐๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา จิตรกรรมสีโปสเตอร์
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๘
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและหลักการสร้างสรรค์งานสีโปสเตอร์ โดย
ใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกทักษะการระบายสีโปสเตอร์พื้นฐาน แบบฝึก ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบ ภาพหุ่นนิ่ง
ภาพทิวทัศน์ ภาพสัตว์และภาพจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
เห็นคุณค่าของผลงานสีโปสเตอร์และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การระบายสีโปสเตอร์ ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความคิดริเริ่ม เทคนิค
วิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางาน งานระบายสีโปสเตอร์
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ขบวนการสร้างสรรค์งานระบายสีโปสเตอร์ โดยเลือกใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔. รู้วิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ ความงามของงานระบายสีโปสเตอร์ จินตนาการ
โดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานงานระบายสีโปสเตอร์ โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุและความงามทางศิลปะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคระบายสีโปสเตอร์และวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ตน
ถนัดและเข้าใจไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าของผลงานสีโปสเตอร์

๓๐๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การเขียนภาพการ์ตูน
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๙
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ประวัติความเป็นมาและ การสร้างสรรค์ งานการเขียนภาพ
การ์ตูน โดยใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ตามความถนัด
และความสนใจสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เข้าใจผลงานของตน
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพการ์ตูน พื้นฐาน ภาพประเรื่อง ภาพล้อเลียน และการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบการ์ตูนทัศนศิลป์ ตามรูปแบบของไทยและสากล
เห็นคุณค่าของการเขียนภาพการ์ตูน
และนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสื่อความคิด จินตนาการ การเขียนภาพการ์ตูน ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๒. สร้างสรรค์งานการ์ตูนด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์
๓. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามของการเขียนภาพ
การ์ตูน จินตนาการโดยใช้หลักความงามทางศิลปะ
๔. มีความรู้ความเข้าใจวิธีและแสดงความคิดเห็น ผลงานการเขียนภาพการ์ตูน โดยวิเคราะห์
ทัศนธาตุ และความงามทางศิลปะ
๕. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการนำความรู้เทคนิคการการเขียนภาพการ์ตูน และวิธีการสร้าง
งานการ์ตูนที่ตนถนัดไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
๖. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเขียนภาพการ์ตูน และวิวัฒนาการงานการ์ตูน เห็นคุณค่า
ของผลงาน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๓๐๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ๑
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

อ่าน เขียน โน้ตไทยเบื้องต้น เรียนรู้วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของเครื่องดนตรีไทย
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้นได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๓๑๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ๒
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

อ่าน เขียน โน้ตไทยเบื้องต้น เรียนรู้วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีไทยขั้นวิเคราะห์ได้
๒. และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรีไทย
๓. และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยพร้อมปฏิบัติรวมวงได้
๔. ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทยตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น หรือชั้นเดียวได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๓๑๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ๑
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๓
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีตฝึกโสตประสาท ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ตามความถนัดโดยฝึกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และจัดการแสดงเป็นครั้งคราวการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้องมีความไพเราะ
เพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และศัพท์สังคีตได้
๒. สามารถอ่านและเขียนโน้ตสากล ในกุญแจซอลและกุญแจฟา ในบันไดเสียง C Major ได้
๓. สามารถบอกวิธีการฟังเสียงดนตรีได้
๔. สามารถแยกประเภทของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้
๕. สามารถบอกเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงได้
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี

๓๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ๒
รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๔
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีตฝึกโสตประสาท ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ตามความถนัดโดยฝึกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และจัดการแสดงเป็นครั้งคราวการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้องมีความไพเราะ
เพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถบอกเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และศัพท์สังคีตได้
๒. สามารถอ่านและเขียนโน้ตสากล ในกุญแจซอลและกุญแจฟา ในบันไดเสียง C Major ได้
๓. สามารถบอกวิธีการฟังเสียงดนตรีได้
๔. สามารถแยกประเภทของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้
๕. สามารถบอกเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงได้
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี

๓๑๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๑ รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๕
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

อ่ า น เขี ย น โน้ ต ไทยเบื ้ อ งต้ น เรี ย นรู ้ ว ิธ ีบ รรเลงเครื ่อ งดนตรี ไ ทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
๒. และเข้าใจลักษณะของเครื่องดนตรีพื้นเมือง
๓. และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงพื้นเมืองในอัตราจังหวะ2 ชั้นได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง

๓๑๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ๒ รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๖
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

อ่ า น เขี ย น โน้ ต ไทยเบื ้อ งต้ น เรี ย นรู ้ ว ิ ธ ี บรรเลงเครื่ อ งดนตรีไ ทยและบรรเลงบทเพลงที่
หลากหลายตามรูปแบบการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ
การแสดง สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดอย่างน้อย 1 ชนิด ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยความรู้และความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็น
คุณค่าของดนตรีพื้นเมือง
ผลการเรียนรู้
๑. และเข้าใจหลักในการฟังดนตรีพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของเครื่องดนตรีพื้นเมือง
๓. และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยได้
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามความถนัดได้
๕. บรรเลงเพลงพื้นเมืองลายต่างๆได้
๖. ดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง

๓๑๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ขับร้อง ๑
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๗
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการร้อง
เพลงทฤษฎีโน้ตสากล การออกอักขระและสำเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์
การพูดและการขับร้องเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่ หลักการปฏิบัติตน
ฝึกการบริหารร่างกาย ในการออกเสียง หายใจเข้าออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อ่านโน้ต
ทำนอง เนื้อร้อง ขับร้องเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่ ร้องประกอบ
ดนตรีแสดงท่าทางและสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้นักเรียนบอกถึงองค์ประกอบและอวัยวะและการกำเนิดเสียงเบื้องต้นได้
๒. นักเรียนอธิบายถึงการขับร้องเพลงเบื้องต้นได้
๓. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโน้ตสากลได้
๔. สามารถแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูดและการขับร้องเพลงไทย
สากลหรือหรือเพลงไทยลูกทุ่งได้
๕. สามารถขับร้องเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได้
๖. สามารถขับร้องเพลงหมู่ และประกอบดนตรีได้

๓๑๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ขับร้อง ๒
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๓๐๒๑๘
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียง และการ
ร้องเพลงทฤษฎีโน้ตสากล การออกอักขระและสำเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้าง
อารมณ์การพูด และการขับร้องเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว ร้องหมู่
หลักการปฏิบัติตนฝึกการบริหารร่างกาย ในการออกเสียง หายใจเข้าออกและควบคุมอวัยวะในการ
ออกเสียง อ่านโน้ตทำนอง เนื้อร้อง ขับร้องเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุ่ง โดยการร้องเดี่ยว
ร้องหมู่ ร้องประกอบดนตรีแสดงท่าทาง และสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง
ผลการเรียนรู้
๑. รู้นักเรียนบอกถึงองค์ประกอบและอวัยวะและการกำเนิดเสียงเบื้องต้นได้
๒. นักเรียนอธิบายถึงการขับร้องเพลงเบื้องต้นได้
๓. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโน้ตสากลได้
๔. สามารถแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูดและการขับร้องเพลงไทย
สากลหรือหรือเพลงไทยลูกทุ่งได้
๕. สามารถขับร้องเพลงเดี่ยวและหมู่ และประกอบดนตรีได้
๖. นักเรียนร่วมจัดการแสดงขับร้องเพลงได้

๓๑๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ไทย
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาและเข้าใจนาฏศิลป์ไทย ในเรื่องความเป็นมา การแต่งกาย ลีลาท่ารำ เพลงประกอบ
โดยวิธีสืบค้น วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินผล ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ
ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ไทย เกิดทักษะ และนำความรู้ทางนาฏศิลป์พื้นเมือง
เป็นแนวทาง ในการอนุรักษ์และแสดงออกในโอกาสต่างๆ
ชื่นชมเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และการนำวิชาความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สามารถบอกลักษณะประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยได้
สามารถบอกประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้
สามารถปฏิบัติการแสดงไทยในโอกาสต่างๆ
สามารถบอกบุคคลสำคัญของนาฏศิลป์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน
สามารถบอกวิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยสามารถนำความรู้ทางนาฏศิลป์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓๑๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมือง
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาและเข้าใจนาฏศิลป์พื้นเมือง ในเรื่องประวัติความเป็นมา การแต่งกาย ลีลาท่ารำ
เพลงประกอบ โดยวิธีสืบค้น วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินผล ถ่ายทอดความรู้ สึกอย่าง
อิสระ
ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกทางนาฏศิลป์พื้นเมือง เกิดทักษะ และนำความรู้ทางนาฏศิลป์
พื้นเมือง เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และแสดงออกในโอกาสต่างๆ
ชื่นชมเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และการนำวิชาความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สามารถบอกประเภทของนาฏศิลป์ได้
สามารถบอกประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมือง ๔ ภาค ได้
สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นเมือง ๔ ภาคได้
บอกประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงท้องถิ่นได้
รู้และซาบซึ้งเข้าใจคุณค่าการแสดงเล่าขานตำนานนางรองได้
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยสามารถนำความรู้ทางนาฏศิลป์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓๑๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

๓๒๐

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิชาพื้นฐาน
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ๒
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ๓

2 ชั่วโมง / สัปดาห์
2 ชัว่ โมง / สัปดาห์
2 ชัว่ โมง / สัปดาห์

๑ หน่วยกิต
๑ หน่วยกิต
๑ หน่วยกิต

วิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๗๙ งานช่าง ๑
ง๒๐๒๒๖ ช่างร้อยมาลัย
ง๒๑๒๖๑ การปลูกพืชทั่วไป
ง๒๑๒๐๕ ช่างร้อยมาลัย๒
ง๒๑๒๖๒ การขยายพันธุ์พืช๑
ง๒๐๒๖๙ การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
ง๒๐๒๖๓ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

2
2
2
2
2
2
2

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์
ชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓๒๑

กลุ่มวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๒๒

รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาความเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม
และมีลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่ อ การ
ดำรงชีวิตและครอบครัววิเ คราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานใช้กระบวนการกลุ่มใน
การทำงานด้ว ยความเสียสละตัดสิน ใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผ ลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงานโดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ใช้กระบวนการกลุ่ม
เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอนมีความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงานแก้ปัญหาในการทำงาน
เพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ
เข้าใจทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมี
คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอธิบายแนวทางการเลือกอาชีพมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เห็นความสำคัญต่อการสร้างอาชีพกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริตความสำคัญของการสร้างอาชีพมีรายได้จากอาชีพที่สร้าง
ขึ้นการเตรียมความพร้อม ศึกษาความเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการ
ทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหา
ความรู้มีคุณธรรมและมีล ั กษณะนิส ัย ในการทำงานมี จิตสำนึ กในการใช้พลั งงานทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานใช้
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่าทักษะการแสวงหารความรู้ประกอบด้วยการศึ กษาค้นคว้ารวบรวมสังเกต
สำรวจและบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีขั้นตอน
คือการสังเกตวิเคราะห์สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือกการมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน
ศึกษาความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็ นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพระบุการ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจการจัดประสบการณ์
อาชีพสถานการณ์แรงงานประการรับสมัครงานความรู้ความสามารถของตนเองผลตอบแทนการ
เตรีย มตัว เข้าสู่อาชีพการหางานคุณสมบัติที่จำเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทักษะ
กระบวนการทำงานทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการแสวงหาความรู้
ทักษะการจัดการ
รหัสตัวชี้วัด (รายปี)
ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
ง ๒.๑ ม.๑/๑ ม๑/๒ ม.๑/๓
รวมทั้งสิ้น ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด

๓๒๓

รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
จำนวน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาความเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม
และมีลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่ อ การ
ดำรงชีวิตและครอบครัวใช้ ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงานมีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าทักษะการแสวงหารความรู้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมสังเกตสำรวจและบันทึกเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการทำงานทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีขั้นตอนคือการสังเกตวิเคราะห์
สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือกการมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็น
คุณธรรมในการทำงาน
ศึกษาความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เหน็แนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพระบุการ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจการจัดประสบการณ์
อาชีพสถานการณ์แรงงานประการรับสมัครงานความรู้ความสามารถของตนเองผลตอบแทนการ
เตรีย มตัว เข้ าสู่อาชีพการหางานคุณสมบัติที่จำเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทักษะ
กระบวนการทำงานทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการแสวงหาความรู้
ทักษะการจัดการ
รหัสตัวชี้วัด (รายปี)
ง ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
รวมทั้งสิ้น ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด

๓๒๔

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
จำนวน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปขั้นตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการ การดูแล
อย่างประณีต การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน การทำงานร่วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภทสำรับ การ
ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด้านธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพัน ธุ์พืช การติ ดตั้งหรือ
ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน โดยใช้วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และงานปลูกพืชในท้องถิ่น
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบ่งตามระดับความรู้ที่ใช้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ
พื้นบ้านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำ
ให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน
ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แลดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม
และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด ใช้
ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด (รายปี)
ง ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
ง ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
รวมทั้งสิ้น ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด

๓๒๕

กลุ่มวิชาการงานอาชีพเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๒๖

คำอธิบายรายวิชา ช่างร้อยมาลัย รหัสวิชา ง๒๐๒๒๖
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษาความสำคัญ หลักการ เทคนิคและวิธีการร้อยมาลั ยดอกไม้สดแบบต่างๆ การเลือก
ดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การเก็บบำรุงรักษา สามารถ
เปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ ในการร้อยมาลัยด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ ใช้พลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในการทำงานร้อยมาลัยอย่างคุ้มค่า ประหยัดและถูกวิธี
สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานร้อยมาลัยแบบต่างๆ เช่น อุบะ ร้อย
มาลัยซีก มาลัยตุ้ม มาลัยกลม ประเมินผลและปรับปรุงผลงาน สามารถทำงานในฐานะผู้นำสมาชิก
กลุ่มและใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวกับ
การร้อยมาลัยจากแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่
หลากหลายในการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก
มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงานและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของท้องถิ่นของ
ตนเอง
ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัยชนิดและประเภทต่างๆ จากดอกไม้ ใบไม้ในท้องถิ่นได้ถูกต้องและ
สวยงาม สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการร้อยมาลัยได้ถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี บันทึกรายรับ
รายจ่าย ตกแต่งมาลัยให้สวยงาม ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
นิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย มี
ความชื่นชมในงานอาชีพสุจริต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิ ธีการร้อยมาลั ย
สามารถร้อยมาลัยประเภทต่างๆ และนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาสู่อาชีพได้
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายประวัติความเป็นมา ความหมายของงานมาลัย
2. บอกชนิดวัสดุ อุปกรณ์ ประโยชน์ การเก็บรักษา การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ร้อยมาลัย
3. บอกชนิดของมาลัย และจำแนกประเภทมาลัยสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์
4. อธิบายขั้นตอนในการร้อยมาลัย การเตรียมแป้นใบตอง วิธีรูดมาลัยออกจากเข็มมาลัย
5. บอกขั้นตอนในการเตรียมกลีบดอกไม้ ใบไม้การปลิดกลีบ การตัดกลีบ การพับกลีบ
ดอกไม้
6. อธิบายความหมายของดอกข่า วิธีมัดดอกข่าจากดอกพุด
7. สรุปความหมายของอุบะ หลักการร้อยอุบะ การผูกอุบะ การร้อยอุบะชนิดต่างๆ
8. อธิบายขั้นตอนการทำโบ (ริบบิ้น) สำหรับมาลัยชายเดียว มาลัยสองชาย
9. สรุปความหมายของมาลัยซีก หลักการร้อยมาลัยซีก วิธีการร้อยมาลัยซีก และการ
นำไปใช้มาลัยซีกสามหลัก มาลัยซีกห้าหลัก

๓๒๗

10. บอกความหมายของมาลัยกลม หลักการร้อยมาลัยกลมและการนำไปใช้มาลัยกลม
๖ หลักมาลัยกลม ๘ หลัก
11. อธิบายขั้นตอนการร้อยมาลัยกลมลายเกลียวคู่ และการนำไปใช้
12. นำเสนอความหมายและชนิดของมาลัยตุ้ม หลักการร้อยมาลัยตุ้มและการนำไปใช้
มาลัยตุ้มไม่มีลาย ๙ ชั้น
13. อธิบายความหมาย ชนิดของมาลัยแบน หลักการร้อยมาลัยแบนและการนำไปใช้
ประโยชน์มาลัยแบนยกดอกข้างเดียว มาลัยแบนยกดอกสองข้าง
14. ฝึกปฏิบัติการ้อยมาลัยได้ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
15. อธิบายการออกแบบลวดลายมาลัยจากวัสดุท้องถิ่นเทคโนโลยีกับการออกแบบ
ลวดลายมาลัยวัสดุท้องถิ่นกับลวดลายมาลัยเพื่อการนำไปใช้
รวม ๑๕ ผลการเรียนรู้

๓๒๘

คำอธิบายรายวิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ รหัสวิชา ง๒๐๒๑๖
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ในสมัยโบราณ ใบตองมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน เช่น การนำใบตองมาห่ออาหารห่อขนม
ช่วยให้อาหารขนมมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ใช้ห่อผัก ห่อดอกไม้ช่วยให้สดทนนาน ตลอดจนนำมา
ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มีรูปร่าง รูปทรงสวยงามประณีตยิ่งขึ้น เพื่อเป็นภาชนะ
บรรจุสิ่งของ เช่น กระทง ถาด กระเช้า สำหรับบรรจุหรือจัดวางอาหาร ขนม ผลไม้ ดอกไม้ นำไปให้
บุคคลซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในวันปีใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น
ปัจจุบันการจัดงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวช แต่งงาน งานต้อนรับ งานตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ และงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา การไหว้ครู งานใบตองยังมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น และทำให้เกิดอาชีพรับประดิษฐ์งานใบตองในรูปแบบต่าง ๆ
เป็นอาชีพทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจั ดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมีงาน
ทำ โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆ ด้านในระยะเวลา ๒ ปี เพื่อให้
สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาแต่ละแห่งศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับ
พื้นที่ (Area Based) และพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคหลัก
ของโลก โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงได้ร่วมมือกับปราชญ์ชุมชนด้านงานประดิษฐ์จากใบตองจัดทำ
กลุ่มหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ มอาชีพความคิดสรางสรรค หลักสูตรงานใบตองขึ้นเพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพการประดิษฐ์ สอดคล้องกับศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์ทั้งประเภท
และรูปแบบงานประดิษฐ์
2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจและทักษะรวมทั้งความคิดสรางสรรคในการประดิษฐจาก
วัสดุธรรมชาติ
3. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสงเสริมสนับสนุนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เพื่อส่งเสริมความตองการการเรียนรู ของนักเรียนในเรื่องศิลปะงานประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
รวม ๔ ผลการเรียนรู้

๓๒๙

คำอธิบายรายวิชา การปลูกพืชทั่วไป รหัสวิชา ง๒๐๒๖๑
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
การศึกษาเกี่ยวกับงานเกษตรพืช ก่อนที่จะลงมือผลิตพืช ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการผลิตพืช ความหมาย ความสำคัญของการผลิตพืช ลักษณะการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการก
ปลูกพืชในประเทศไทย รู้จักวิธีการศึกษาข้อและวางแผนการปลูกพืช การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การเตรียมพันธุ์พืชที่จะใช้ปลูก ตลอดจนการเตรียมดินปลูก การปลูกพืชในแปลงและ
ในภาชนะ รวมทั้งการปฏิบัติและบำรุงรักษาพืช จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น
ภาพรวมของกระบวนการผลิตพืชทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่ าง
ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนและมีประสิทธิภาพได้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ต้องการ คุ้มค่ากับเวลาและ
การลงทุน ตลอดจนมีหลักการพื้นฐานในการสังเกตพัฒนาให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ เหมาะสมกับระบบ
นิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายและความสำคัญของการผลิตพืชได้
2. บอกประเภทของการผลิตพืชทางการเกษตรในประเทศไทยได้
3. อธิบายการศึกษาข้อมูลและวางแผนปลูกพืชได้
4. สามารถปลูกพืชที่ตนเองสนใจและดูแลรักษาได้อย่างน้อย ๑ ชนิด
5. บอกหลักการและความสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๓๐

คำอธิบายรายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัสวิชาง๒๐๒๖๒
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของการขยายพันธุ์พืช สิ่งก่อสร้างและ
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่
ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ และการปลูกพืชในภาชนะ/ปลูกในแปลง
ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด การตัดชำ การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง การ
อนุบาลพันธุ์ไม้ ที่ได้จากการขยายพันธุ์และปลูก พืชในภาชนะ/ลงดิน นำพันธุ์ไม้ไปตกแต่งอาคาร
สถานที่ดูแลรักษาให้สวยงาม
เพื่อให้ผ ู้เ รีย น มีความรู้ความเข้า ใจมี ทั กษะในการปลูก และขยายพันธ์ พืช ใช้พลัง งาน
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงานมีความรับผิดชอบ
อยู่อย่างพอเพียง มีเจตคติต่องานและอาชีพที่สุจริต สามารถนำความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้
ในการขยายพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. สรุป ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และจำแนกประเภทของการขยายพันธุ์พืชได้
2. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
4. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
5. อนุบาลพันธุ์ไม้ และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดินได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๓๑

คำอธิบายรายวิชา การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ รหัสวิชา ง๒๐๒๖๙
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์ตลาด ปัจจัยและสภาพแดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การวางแผนการผลิต
การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ และ การจัดจำหน่าย
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญ หลักการและกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจ
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีระบบตาม
หลักและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๓๓๒

คำอธิบายรายวิชางานประดิษฐ์ รหัสวิชา ง๒๓๒๘๓
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์หลักการออกแบบงานประดิษฐ์หลักการวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์งาน
ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ การออกแบบชิ้นงานและการฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์เพื่อ
การดํารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพรวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้กระบวนการศึกษา สืบค้น การอภิปรายแสดงความคิ ดเห็นการฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติการประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดพัฒนางานเป็นพื้นฐานการอาชีพกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อดํารงชีวิตและเป็น
พื ้ น ฐานในการประกอบอาชี พ โดยการสร้ า งรายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นมี ค วาม รู ้ เ กี ่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท์
ภาษาต่างประเทศที่สําคัญในการปฏิบัติงานประดิษฐ์มีความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรมประหยัดขยัน
อดทนรับผิดชอบตรงเวลาสะอาดประณีตมีเหตุผลมีมารยาทช่วยเหลือตนเองทํางานบรรลุเปูาหมาย
ทํางานถูกวิธ ีทํางานเป็น ขั้น ตอนทํางานมีระบบมีความคิดสร้างสรรค์มีประสิท ธิภ าพและรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้
๑.ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์ทั้งประเภทและ
รูปแบบงานประดิษฐ์
๒.ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
๓.ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบงานประดิษฐ์ ประยุกต์ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ของใช้ ของ
ตกแต่งและของเล่น เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
๔.ผู้เรียนมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอใฝุรู้ใฝุเรียนและ
นําความรู้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์
รวม ๔ ผลการเรียนรู้

๓๓๓

คำอธิบายรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า รหัสวิชาง๒๐๒๘๘
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
อาชีพช่างเชื่อมเป็น อาชีพ อิส ระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรือ อาชีพรองได้
เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มีต้นทุนในการประกอบอาชีพไม่สูง เพราะ
เป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือและทักษะในการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันที่พักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่
ก่อสร้างจากโลหะเป็นโครงสร้าง ซึ่งการทำโครงหลังคา หรือรั่วบ้าน ส่วนใหญ่จะทำจากเหล็ก และ
ปัจจุบันครอบครัวของสังคมไทยเป็นครอบครัวขยาย จึงมีการปลูกที่พักอาศัยมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบ
อาชีพด้านงานเชื่อมขาดแคลน อาชีพช่าง
เชื่อมเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยน
อาชีพที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
2. นักเรียนประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม
3. นักเรียนมีใช้ทักษะในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้
รวม ๓ ผลการเรียนรู้

๓๓๔

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิชาพื้นฐาน
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ2
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ๓

1 ชั่วโมง / สัปดาห์
2 ชัว่ โมง / สัปดาห์
1 ชัว่ โมง / สัปดาห์

0.5 หน่วยกิต
๑.0 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต

วิชาเพิ่มเติม
ง๓๑๒๘๖ ช่างไม้
ง๓๑๒๑๖ ช่างทำบายศรี๑
ง๓๑๒๐๙ ช่างประดิษฐ์

2 ชั่วโมง / สัปดาห์
2 ชัว่ โมง / สัปดาห์
2 ชัว่ โมง / สัปดาห์

๑.0 หน่วยกิต
๑.0 หน่วยกิต
๑.0 หน่วยกิต

๓๓๕

กลุ่มวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓๓๖

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ๑
รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาความเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม
และมีลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่ อ การ
ดำรงชีวิตและครอบครัวอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกันมีทักษะการจัดการในการทำงานมีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้
เพื่อการดำรงชีวิตมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจเลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
รหัสตัวชี้วัด (รายปี)
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗
ง๒.๑ ม๔-๖/๑, ม๔-๖/๒, ม๔-๖/๓, ม๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

๓๓๗

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ๓
รหัสวิชา ง๓๓๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาความเข้าใจการทำงานมีค วามคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม
และมีลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่ อ การ
ดำรงชีวิตและครอบครัวอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกันมีทักษะการจัดการในการทำงานมีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้
เพื่อการดำรงชีวิตมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชี พมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจเลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
รหัสตัวชี้วัด (รายปี)
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗
ง๒.๑ ม๔-๖/๑, ม๔-๖/๒, ม๔-๖/๓, ม๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

๓๓๘

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ๓
รหัสวิชา ง๓๓๑๐๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาความเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม
และมีลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่ อ การ
ดำรงชีวิตและครอบครัวอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกันมีทักษะการจัดการในการทำงานมีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้
เพื่อการดำรงชีวิตมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่าง
คุ้มค่าและยัง่ ยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจเลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
รหัสตัวชี้วัด (รายปี)
ง๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗
ง๒.๑ ม๔-๖/๑, ม๔-๖/๒, ม๔-๖/๓, ม๔-๖/๔
รวมทั้งหมด ๑๑ตัวชี้วัด

๓๓๙

กลุ่มวิชาการงานอาชีพเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓๔๐

คำอธิบายรายวิชาช่างประดิษฐ์ รหัสวิชา ง๓๑๒๐๙
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษาเทคนิควิธีการและหลักการเกี่ ยวกับ การปอกคว้านผลไม้ วิธีการแกะสลักผลไม้ลูกเล็ก
และผลไม้ลูกใหญ่หลักการจัดตกแต่งผลไม้การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การแกะสลั ก
หลักการเลือกวัสดุในการแกะสลัก รวมถึงการเก็บรักษาชิ้นงานเพื่อการดํารงชีวิตและเป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพรวมทงั้ศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้การทํางานกลุ่มการฝึกปฏิบัติการการปอกคว้าน การ
แกะสลักการประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดการตกแต่งผลไม้กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการ
จัดการในการฝึกปฏิบัติงานการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคาพัฒนางานเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปอกคว้าน การแกะสลักผลไม้การตกแต่งผลไม้
สามารถให้บริการได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอย่างมี
คุณภาพเห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตมีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และมี
ทั ก ษะการสื ่ อ สารด้ ว ยภาษาต่ า งประเทศรู ้ จ ั ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ม ี ค ุ ณ ธรรมสามารถคิ ด
ออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทํางานทํางานด้วยความรับผิดชอบขยัน
ซื่อสัตย์ประหยัดมุ่งมั่นอดทนใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
ผลการเรียนรู้
๑.ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานปอกคว้านงานแกะสลักการออกแบบการเตรียมวัส ดุ
อุปกรณ์การเก็บรักษาชิ้นงานการแกะสลักและตกแต่งผลไม้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา
๒.ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบการปอกคว้านการแกะสลักและตกแต่งผลไม้ที่ใช้ในโอกาส
ต่างๆ
๓.ผู้เรียนสร้างผลงานแกะสลักและตกแต่งผลไมอ้ย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทํางาน
ร่วมกัน๔.ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อม
และรักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ
๕.ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
๖.ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน
๗.ผู้เรีย นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มี ทัก ษะกระบวนการแก้ป ัญหาในการทํ า งานมี
คุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวม ๗ ผลการเรียนรู้

๓๔๑

คำอธิบายรายวิชา ช่างไม้ รหัสวิชา ง๓๑๒๘๖
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัยเป็นศูนย์รวมของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นบ้าน
จึงไม่เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่รวมถึงการเป็นครอบครัว การให้ศึกษา อบรมเลี้ยงดู ถ่ายทอด
และสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ให้ความรัก ความเมตตา การเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร สร้างความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ
วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น (ช่างไม้ )เป็นทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
หลัก รายได้เสริม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงได้จัดทำ
หลักสูตรช่างติดตั้งบานประตู และหน้าต่าง ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและการติดตั้งบาน
ประตู-หน้าต่าง การคำนวณขนาดให้เหมาะสมกับห้อง งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง และการบริการ
ลูกค้าในรูป แบบต่ าง ๆ ที่ส ามารถนำความรู้ ไ ปใช้ ในการสร้า งรายได้ ที ่มั ่น คงและยั ่งยืน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางในการการประกอบอาชีพช่างไม้
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานความรู้ในวิชาอาชีพช่างไม้
3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและประกอบอาชีพช่างไม้
4. เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
รวม ๔ ผลการเรียนรู้

๓๔๒

คำอธิบายรายวิชา ช่างทำบายศรี รหัสวิชา ง๓๑๒๑๖
รายวิชาเพิ่มเติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ในปัจจุบันบายศรีเป็นสิ่งประดิษฐ์จากใบตองกล้วย ท าเป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไป
ตามลำดับ เป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น ตกแต่งด้วยดอกไม้ มงคลขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน เช่น
งานบวชนาค งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่งานต้อนรับผูกข้อมือผู้ส่งอ าลาอาลัย งานวันแม่ และงานสู่
ขวัญต่างๆ บายศรีมีชื่อเรียกหลายชื่อ และใช้ตามเหมาะสมกับงาน เช่น บายศรีเทพ บายศรีพรหม
บายศรีฉัตร กำเนิดของบายศรีจะเกิดขึ้นจากประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นการทำพานบายศรี
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถความเข้าใจตลอดจนเกิดทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน
และผู้สนใจทั่วไปนำไปประกอบการตัดสินใจตามความถนัดความสนใจเลือกงานอาชีพ หรือปรับปรุง
ส่งเสริมอาชีพที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเดียวกันในชุมชนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ต้นทุนของชุมชนและหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน โดยมุ่งเน้น การปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับวิถีชีวิตให้กับ
บุคคลและชุมชน แก้ปัญหาการว่างงานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจชุมชน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงได้จัดทำหลักสูตรในเรื่องของการเพิ่ม เอกลักษณ์ รูปแบบ
ลวดลาย /ผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มอาชีพให้เป็นที่ต้องการของตลาดส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้วย ที่สำคัญ
คือนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและพัฒนาสู่การมีงานทำอย่าง
ยั่งยืนและนำไปสู่การประกอบอาชีพ อีกทั้งการพัฒนาในเรื่องการทำพานบายศรีและการจัดการ
ทางด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพให้เป็นที่ต้องการของตลาดและภูมิภาคต่อไป
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการประกอบอาชีพการทำพานบายศรี
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ
3. นักเรียนมีอาชีพเสริมเกิดรายได้
4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. นักเรียนรู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
6. นักเรียนสามารถคิดต้นทุน กำหนดราคาขายและการจัดการ
รวม ๖ ผลการเรียนรู้

๓๔๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๓๔๔

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพื้นฐาน
อ ๒๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
อ ๒๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
อ ๒๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
อ ๒๒๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
อ ๒๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕
อ ๒๓๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

รายวิชาเพิ่มเติม
อ ๒๐๒๐๗
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑
อ ๒๐๒๐๘
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๒
อ ๒๐๒๐๙
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๓
อ ๒๐๒๑๐
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๔
อ ๒๐๒๑๑
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๕
อ ๒๐๒๑๒
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๖
อ ๒๑๒๐๑
Listening and Speaking ๑
อ ๒๑๒๐๒
Listening and Speaking ๒
อ ๒๑๒๐๓
Listening and Speaking ๓
อ ๒๑๒๐๔
Listening and Speaking ๔
อ ๒๑๒๐๕
Listening and Speaking ๕
อ ๒๑๒๐๖
Listening and Speaking ๖
อ ๒๑๒๑๑
Reading and Writing ๑
อ ๒๑๒๑๒
Reading and Writing ๒
อ ๒๑๒๑๓
Reading and Writing ๓
อ ๒๑๒๑๔
Reading and Writing ๔
จ ๒๐๒๐๑
ภาษาจีนสื่อสาร ๑
จ ๒๐๒๐๒
ภาษาจีนสื่อสาร ๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

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

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

๓๔๕

จ ๒๐๒๐๓
จ ๒๐๒๐๔
จ ๒๐๒๐๕
จ ๒๐๒๐๖

ภาษาจีนสื่อสาร ๓
ภาษาจีนสื่อสาร ๔
ภาษาจีนสื่อสาร ๕
ภาษาจีนสื่อสาร ๖

๑
๑
๑
๑

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

๓๔๖

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๔๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อย
กรอง (poem) สั้นๆ สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้ง ให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม. ๑/๑ ต ๑.๑ ม. ๑/๒
ต ๑.๒ ม. ๑/๑ ต ๑.๒ ม. ๑/๒ ต ๑.๒ ม. ๑/๓
ต ๑.๓ ม. ๑/๑ ต ๑.๓ ม. ๑/๓
ต ๒.๑ ม. ๑/๑
ต ๒.๒ ม. ๑/๑
ต ๔.๑ ม. ๑/๑
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๔๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)
ที่อ่านระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน และเรื่องสั้น พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟัง หรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูด/เขียนสรุปใจความ
สำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วย
การพูด/การเขียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม. ๑/๓ ต ๑.๑ ม. ๑/๔
ต ๑.๒ ม. ๑/๔ ต ๑.๒ ม. ๑/๕
ต ๑.๓ ม. ๑/๒
ต ๒.๑ ม. ๑/๒ ต ๒.๑ม. ๑/๓
ต ๒.๒ ม. ๑/๒
ต ๓.๑ ม. ๑/๑
ต ๔.๒ ม. ๑/๑
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๔๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เวลาเรียน ๖๐ ชัว่ โมง
จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา √ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฟัง พูด อ่าน เขียนและปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ แสดงความต้องการ ความคิดเห็น บรรยาย เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
ใช้ภาษา น้ำเสียงในการสื่อสาร และแสดงกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยอย่าง
เหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน กระบวนการเรียนแบบค้นพบ
ความรู้ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง นำเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คำถาม แสดง
บทบาทสมมติ ใช้เกมจำลองสถานการณ์ แก้ปัญหา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่างของภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒
ต ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
ต ๑.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๓
ต ๒.๑ ม.๒/๑
ต ๒.๒ ม.๒/๑
ต ๔.๑ ม.๒/๑ รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๕๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เวลาเรียน ๖๐ ชัว่ โมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา √ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลือกหัวข้อเรื่อง ข้อความ ใจความสำคัญ ระบุ/เขียนประโยค บอกรายละเอียดสนับสนุน
(supporting detail) และแสดงความคิดเห็น ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ เกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่าน พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย กิจกรรม และประสบการณ์ สรุป
ใจความสำคัญ/แก่นสาระ และแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม เลือกหัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษา
ต่างประเทศ
โดยใช้ความรู้ ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่มกระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และความเข้าใจเนื้อหาของภาษาเพื่อสื่อสารสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่างของภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๒/๓, ม.๒/๔
ต ๑.๒ ม.๒/๔, ม.๒/๕
ต ๑.๓ ม.๒/๒
ต ๒.๑ ม.๒/๒
ต ๒.๒ ม.๒/๒
ต ๓.๑ ม.๒/๑

๓๕๑

ต ๔.๒ ม.๒/๑
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๓๕๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
/ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน ออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูด
และเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำ
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๓/๑, ต ๑.๑ ม.๓/๒
ต ๑.๒ ม.๓/๑, ต ๑.๒ ม.๓/๒, ต ๑.๒ ม.๓/๓
ต ๑.๓ ม.๓/๑, ต ๑.๓ ม.๓/๓
ต ๒.๑ ม.๓/๑
ต ๒.๒ ม.๓/๑
ต ๔.๑ ม.๓/๑
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๕๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
/ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนสรุป
ใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่าง
เหมาะสม ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม และ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๓/๓, ต ๑.๑ ม.๓/๔
ต ๑.๒ ม.๓/๔, ต ๑.๒ ม.๓/๕
ต ๑.๓ ม.๓/๒, ต ๑.๓ ม.๓/๒
ต ๒.๒ ม.๓/๒
ต ๓.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๒ ม.๓/๑
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๓๕๔

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น

๓๕๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ๒๐๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๕๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ๒๐๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๒ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๕๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา อ๒๐๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๓ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรีย นรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัต ย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๒/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๒/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๒/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๒/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๒/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
และชุมชน
(ต.๔.๑ ม.๒/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๕๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา อ๒๐๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชน
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่ างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุง่ มั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๒/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๒/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๒/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๒/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๒/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
และชุมชน
(ต.๔.๑ ม.๒/๑) รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๕๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๕ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง
และอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่
อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๓/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๓/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๓/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๓/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๓/๑)

๓๖๐

๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๓/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง
และอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่
อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมี วินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๓/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๓/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๓/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๓/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๓/๑)

๓๖๒

๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๓/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ๒๑๒๐๑ Listening and Speaking๑ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ๒๑๒๐๒ Listening and Speaking๒ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ภาษา
น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๒. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๓. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา (ต.๒.๑ ม.๑/๑)
๔. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน (ต.๓.๑ ม.๑/๑)
๕. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)

๓๖๕

๖. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (ต.๔.๒ ม.๑/๑
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา อ๒๑๒๐๓ Listening and Speaking๓ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา อ๒๑๒๐๔ Listening and Speaking๔ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๑๒๐๕ Listening and Speaking๕ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๖๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๑๒๐๖ Listening and Speaking๖ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
.........................................................................................................................................
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่
ฟังและอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๑)
๒. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(ต.๑.๒ ม.๑/๑)
๓. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ (ต.๑.๒ ม.๑/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๕. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว
(ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา
(ต.๔.๑ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๗๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ๒๑๒๑๑ Reading and Writing๑ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem)
สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
(non-text information) ที่อ่าน พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
(ต.๑.๑ ม.๑/๒)
๒. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text
information)
ที่อ่าน (ต.๑.๑ ม.๑/๓)
๓. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๕)
๔. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว (ต.๑.๓ ม.๑/๑)
๕. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (ต.๔.๒ ม.๑/๑)
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๗๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา อ๒๑๒๑๒ Reading and Writing๒ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และ
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น พูดและเขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูด/
เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น (ต.๑.๑ ม.๑/๔)
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๓. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม
(ต.๑.๒ ม.๑/๔)
๔. พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๑/๒)
๕. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ (ต.๑.๓ ม.๑/๓)
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๗๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๑๒๑๓ Reading and Writing๓ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และ
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น พูดและเขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูด/
เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ระบุหวั ข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น (ต.๑.๑ ม.๑/๔)
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๓. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม
(ต.๑.๒ ม.๑/๔)
๔. พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๑/๒)
๕. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ (ต.๑.๓ ม.๑/๓)
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๗๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา อ๒๑๒๑๔ Reading and Writing๔ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พืน้ ฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และ
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น พูดและเขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูด/
เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
๑. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น (ต.๑.๑ ม.๑/๔)
๒. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๓)
๓. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๑/๔)
๔. พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๑/๒)
๕. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ (ต.๑.๓ ม.๑/๓)
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๗๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา จ ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนสื่อสาร ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................................................................
ศึกษาทําความเข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และ
หลักการใช้สัทศาสตร์ได้ถูกต้อง สามารถอ่านออกเสียง สัทศาสตร์ คําและประโยคสั้นๆ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน ตามหลักของการออกเสียง เพื่อการสื่อสารแสดงความต้องการของตนเองและสิ่งต่างๆ รอบตัว
ใช้ถ่อยคํา ง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี
ประโยคและข้อความ
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองรวมถึงการอ่านและเขียน
ตามหลักการ ใช้สัทอักษรจีน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน เกิด
ทักษะการ ฟัง พูด มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความเข้าใจในการภาษาเข้าใจวัฒธรรมจีน เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ ภาษาจีน และและนําไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้
๒. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๔. ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้ตามหลักการใช้สัทอักษรจีน
๕. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๖. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๖ ผลการเรียนรู้

๓๗๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รหัสวิชา จ ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนสื่อสาร ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
ศึกษาเข้าใจคําสั่ง คําขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหลักการ
ใช้สัทอักษร ได้ถูกต้องสามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษรกลุ่มคําและประโยคสั้นๆได้ถูกต้องชัดเจน
ตามหลักการออก เสียงโดยสื่อสารและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ เพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัวใช้ถ่อยคําง่ายๆใน
การปฏิสัมพันธ์ อ่านและเขียนอักษร จีน
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด อ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดโดยผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระพยัญชนะคําวลี
ประโยคและ ข้อความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมี
ความเข้าใจในการ ภาษาและนําไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้
๒. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๔. ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้ตามหลักการใช้สัทอักษรจีน
๕. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๖. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๗. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๗ ผลการเรียนรู้

๓๗๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา จ ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนสื่อสาร ๓
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................. ..
ศึกษาคําสั่งคําขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัวการอ่านออก
เสียงสัทอักษรคํากลุ่มคําประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจนและเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง
ตามหลักการ อ่านออกเสียงคํากลุ่มคําให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวและกิจวัตรประจําวันกิจกรรม
ทางภาษาอ่านและ เขียนตัวอักษรจีน
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพูด อ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดในสถานการณ์จําลอง/จริง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสนทนาภาษาจีนและเห็นคุณคําและ
ประโยชน์ของ การรู้ภาษาจีนและการใช้ภาษจีนตามสถานการณ์ต่างๆมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความ
เข้าใจในการภาษา และนําไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัว
๒. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๔. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๕. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๖. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๖ ·ผลการเรียนรู้

๓๗๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสวิชา จ ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนสื่อสาร ๔
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
...........................................................................................
ศึกษาคําสั่ง คําขอร้องภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆการอ่านออกเสียงสัท
อักษร คํากลุ่มคําประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจนและเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน ออกเสียงคํากลุ่มคําให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว
โดยใช้กิจกรรมทางภาษากิจกรรมทางภาษาอ่านและเขียนตัวอักษรจีน เพื่อสื่อสารเรื่องราว
เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาและเข้าใจประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และมี ความเข้าใจในการภาษาและนําไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๓. ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๔. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๕. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

๓๗๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา จ ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนสื่อสาร ๕ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
อ่านเขียนตัวอักษรจีนกลุ่มคําและประโยคง่ายๆได้ถูกต้องเขียนอักษรจีนถูกต้องตาม
หลักการเขียน ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและ
ไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆแลกเปลี่ยนนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใช้ ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนา
ทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการและใช้ประโยคง่ายๆได้ถูกต้องรู้
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สถานการณ์จริง/จําลอง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตาม
ทักษะทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความต่อ
ข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๓. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๔. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๕. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

๓๗๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา จ ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนสื่อสาร ๖
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและ
ไม่เป็นความ เรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยค
ตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการและใช้ ประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด กับในสถานการณ์จริง/จําลอง ทักษะ/กระบวนการทํางานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความและ
แสดง ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๓. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๔. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๕. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

๓๘๐

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาพื้นฐาน
อ ๓๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
อ ๓๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
อ ๓๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
อ ๓๒๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
อ ๓๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕
อ ๓๓๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

รายวิชาเพิ่มเติม
อ ๓๐๒๐๗
ภาษาอังกฤษสื่อสาร๑
อ ๓๐๒๐๘
ภาษาอังกฤษสื่อสาร๒
อ ๓๐๒๐๙
ภาษาอังกฤษสื่อสาร๓
อ ๓๐๒๑๐
ภาษาอังกฤษสื่อสาร๔
อ ๓๐๒๑๑
ภาษาอังกฤษสื่อสาร๕
อ ๓๐๒๑๒
ภาษาอังกฤษสื่อสาร๖
อ ๓๑๒๒๑
Reading and Writing ๑
อ ๓๑๒๒๒
Reading and Writing ๒
อ ๓๒๒๒๓
Reading and Writing ๓
อ ๓๒๒๒๔
Reading and Writing ๔
อ ๓๓๒๒๕
Reading and Writing ๕
อ ๓๓๒๒๖
Reading and Writing ๖
จ ๓๐๒๐๑
ภาษาจีนสื่อสาร๑
จ ๓๐๒๐๒
ภาษาจีนสื่อสาร๒
จ ๓๐๒๐๓
ภาษาจีนสื่อสาร๓
จ ๓๐๒๐๔
ภาษาจีนสื่อสาร๔
จ ๓๓๒๙๘
ภาษาจีนสื่อสาร (อุดม๑)
จ ๓๓๒๙๙
ภาษาจีนสื่อสาร (อุดม๒)

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

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

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

๓๘๑

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓๘๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑
ประเภทวิชา ✓พื้นฐาน
เพิ่มเติม
...........................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ
คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำ
ชี้แจง คำอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียน
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ
ของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม ๔-๖/๑
ต ๑.๑ ม ๔-๖/๒
ต ๑.๒ ม ๔-๖/๑
ต ๑.๒ ม ๔-๖/๒
ต ๑.๒ ม ๔-๖/๓
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๓๘๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
..................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยสามารถ
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับ
ใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ
สนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น
สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/
สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า
รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ
โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมลักษณะอันพึง
ประสงค์
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้ เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ

๓๘๔

รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๓
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๔
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๒
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๓
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๒
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด

ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๔
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๒
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑

ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๕
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๓
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๒

๓๘๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง และอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง
เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ คำชี้แจง
สื่อสารแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จำลองหรือสถานการณ์จริง นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับโอกาส
และสถานทีต่ ามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยคข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ
นำเสนอข้อมูลเรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่าง
เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๔-๖/๑,๒
ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑,๒,๓
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑
ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑
ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๓๘๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับ
ใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาการฟังและอ่านเรื่อง ขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ใกล้ตัว อธิบายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเจ้าของภาษา
อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของกับไทย
ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของอย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ และแสดง
ความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โด
เพื่อให้ เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔
ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔,๕
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๒,๓
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๒,๓
ต ๒.๒ ม.๔-๖/๒
ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑,๒
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด

๓๘๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลาเรียน ๔๐ ชัว่ โมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย
ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)
ถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่
ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำ
ชี้แจง คำอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
เหมาะกับโอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการสร้างความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนมีความสามารถในการ
สื่อสาร มีทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๖/๑, ต ๑.๑ ม.๖/๒
ต ๑.๒ ม.๖/๑, ต ๑.๒ ม.๖/๒, ต ๑.๒ ม.๖/๓
ต ๑.๓ ม.๖/๑
ต ๒.๑ ม.๖/๑
ต ๒.๒ ม.๖/๑
ต ๔.๑ ม.๖/๑
รวม ๙ ตัวชี้วัด

๓๘๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา ✓ พื้นฐาน
เพิ่มเติม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------อธิบาย ระบุและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย
สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึกสรุป
นำเสนอความรู้ /ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น /ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของกับไทย ตลอดจนเข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมโดยเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล
เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการสร้างความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณา
การ เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนมีความสามารถในการ
สื่อสาร
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีทักษะชีวิต มีความรักภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่นและประเทศของตน ใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๖/๓, ต ๑.๑ ม.๖/๔
ต ๑.๒ ม.๖/๔, ต ๑.๒ ม.๖/๕
ต ๑.๓ ม.๖/๒, ต ๑.๓ ม.๖/๓
ต ๒.๑ ม.๖/๒, ต ๒.๑ ม.๖/๓
ต ๒.๒ ม.๖/๒
ต ๓.๑ ม.๖/๑
ต ๔.๒ ม.๖/๑, ต ๔.๒ ม.๖/๒
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด

๓๘๙

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓๙๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๗ ภาษาอังกฤษสื่อสาร๑ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง
คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่ วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟัง
และอ่าน (ต.๑.๑ ม.๔-๖/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๑)
๓. เลือกและใช้คำขอร้องให้คำแนะนำคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม(ต.๑.๒ม.๔-๖/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๓)

๓๙๑

๕. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๔-๖/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๙๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๘ ภาษาอังกฤษสื่อสาร๒ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง
คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจติ สาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟัง
และอ่าน (ต.๑.๑ ม.๔-๖/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๑)
๓. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.
๔-๖/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๓)

๓๙๓

๕. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๔-๖/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๙๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๙ ภาษาอังกฤษสื่อสาร๓ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง
คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเ คราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวั ฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟัง
และอ่าน (ต.๑.๑ ม.๔-๖/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๑)
๓. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.
๔-๖/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๓)

๓๙๕

๕. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๔-๖/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๙๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา อ๓๐๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๔ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง
คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟัง
และอ่าน (ต.๑.๑ ม.๔-๖/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๑)
๓. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.
๔-๖/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๓)

๓๙๗

๕. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๔-๖/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๙๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา อ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร๕ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง
คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟัง
และอ่าน (ต.๑.๑ ม.๔-๖/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๑)
๓. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.
๔-๖/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๓)

๓๙๙

๕. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๔-๖/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๔๐๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา อ๓๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร๖ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง
คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต
มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ปฎิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยาย ที่ฟัง
และอ่าน (ต.๑.๑ ม.๔-๖/๑)
๒. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๑)
๓. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.
๔-๖/๒)
๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (ต.๑.๒ ม.๔-๖/๓)

๔๐๑

๕. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม (ต.๑.๓ ม.๔-๖/๑)
๖. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม (ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑)
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๔๐๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา อ๓๑๒๒๑ Reading and Writing๑ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

อ่านประโยค ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี เช่น บทความที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วจับใจความสำคัญ สรุป
ความ ตีความ บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เขียนบรรยายความรู้สึ ก
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษาและของประชาคมอาเซียน อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค สำนวน ข้อความต่างๆ ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการปฎิบ ัต ิ กระบวนการคิ ด
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน
สามารถใช้ภาษารับสาร และสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านประโยค, ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องที่เป็นสาร
คดี และบันเทิงคดี เช่น บทความที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วจับใจความสำคัญ
สรุปความ ตีความ บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๒.เขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
๓.เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม
๔. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษาและของประชาคมอาเซียน
๕. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวน ข้อความต่างๆ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๓

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา อ๓๑๒๒๒ Reading and Writing๒ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

อ่านออกเสียง ข้อความ บทความ และ เทพนิยาย ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียน ประโยค
ข้อความ ให้สัมพันธ์ กับสิ่งที่เป็นความเรียง และ ไม่ใช่ความเรียง จากการฟังหรือ อ่าน จับใจความ
สำคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เขียนบรรยายความรู้สึก แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประสบการณ์ อย่างมีเหตุผล เขียนสรุปใจความสำคัญที่ได้จาก
กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนวิถีชีวิต ความเชื่อ ที่มาของประเพณี
เจ้าของภาษา และประชาคมอาเซียน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เขียนแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการคิด
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล
กาลเทศะ
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียง ข้อความ บทความ และเรื่องสั้นๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน
๒. เขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง จากการฟัง
หรืออ่าน
๓. จับใจความสำคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน
๔. เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆที่อ่านอย่าง อย่างมี
เหตุผล
๕. เขียน สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอ่าน จากสื่อต่างๆตามความสนใจ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๔

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา อ๓๒๒๒๓ Reading and Writing๓ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

ระบุคำ และประโยคสำคัญ บอกใจความหลัก จำแนกรายละเอียด ของข้อความที่อ่าน
อ่านประโยค ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมายของคำศัพท์
คำอ้างอิง จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เขียนบรรยาย
เปรียบเทียบ สรุป และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมกับระดับชั้น ค้นคว้า สืบค้น บันทึก
สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก โดย
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน
สามารถใช้ภาษา รับสาร และสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ าง
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. ระบุคำ และประโยคสำคัญ ของข้อความที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และประเด็นหลักของ
ข้อความที่อ่าน
๒. จำแนกรายละเอียด บอกข้อมูล ของข้อความที่อ่าน
๓. อ่านประโยค ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมาย
ของคำศัพท์ คำอ้างอิง จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๔. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ สรุป และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมกับระดับชั้น
๕. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในความสนใจของ
สังคมโลก โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๕

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา อ๓๒๒๒๔ Reading and Writing๔ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว บทความและเรื่องราวต่างๆถูกต้ องตามหลักการอ่าน อ่าน
ประโยค ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องที่ เป็นสารคดี และบันเทิงคดี เช่น
บทความที่เกี่ยวกับสถานที่ ประวัติศาสตร์ ป้ายประกาศ รายการอาหาร กราฟ แล้วจั บใจความสำคัญ สรุป
ความ ตี ค วาม บอกรายละเอี ย ด และแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล เขี ย นบรรยายสถานที ่ ท าง
ประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม เขียน
บรรยาย สรุป เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค สำนวน ข้อความต่างๆ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน สามารถใช้
ภาษารับสาร และสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้
๑. ระบุคำ และประโยคสำคัญ ของข้อความที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และประเด็นหลักของ

ข้อความที่อ่าน
๒. จำแนกรายละเอียด บอกข้อมูล ของข้อความที่อ่าน
๓. อ่านประโยค ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมายของ
คำศัพท์ คำอ้างอิง จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๔. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ สรุป และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ โดยใช้
คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมกับระดับชั้น
๕. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสัง คม
โลก โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๖

คำอธิบายรายวิชา
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา อ๓๓๒๒๕ Reading and Writing๕ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียน
ประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์ กับสิ่งที่เป็นความเรียง และ ไม่ใช่ความเรียง จากการฟังหรือ อ่าน
จับใจความสำคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากอ่าน เขียนบรรยายความรู้สึก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว อย่างมีเหตุผล เขียนสรุปใจความสำคัญ
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนวิถีชีวิต ความ
เชื่อ ที่มาของประเพณีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนบทกลอนเกี่ยวกับเรื่อ งที่สนใจ โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เขียนรายงาน
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาหรือของไทย
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการคิด
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และคิดอย่างสร้างสรรค์
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียง ข้อความข่าว บทร้อยกรองและ บทละครสั้น ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน
๒. จับใจความสำคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความเห็นจากการอ่าน
๓. เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว
อย่างมีเหตุผล
๔. เขียน สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าว กิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตาม ความสนใจ
๕. เขียนบทกลอนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยคภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๗

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา อ๓๓๒๒๖ Reading and Writing๖ เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชา
พื้นฐาน ✓ เพิ่มเติม
...........................................................................................

อ่านออกเสียง ข้อความ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน เขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์
กับสิ่งทีเ่ ป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากการฟัง หรืออ่าน เขียนข้อความบอกแนวการเรียนของ
ตนเองได้ เขียนเติมคำ/ข้อความในบทอ่านเรื่องราว เกี่ยวกับท้องถิ่นได้เขียนข้อความ/เรื่อ งราว
กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม ความสนใจได้ บอกข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราว/ หนังสือที่ชอบได้ เขียนนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณท์ในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการคิด
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และคิดอย่างสร้างสรรค์
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียง ข้อความ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน
๒. เขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากการ
ฟัง หรืออ่าน
๓. เขียนข้อความ/เรื่องราวกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม ความสนใจได้
๔. บอกข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ หนังสือที่ชอบได้
๕ เขียนนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา จ ๓๐๒๐๑ ภาษาจีนสื่อสาร ๑
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
______________________________________________________________________
อ่านเขียนตัวอักษรจีนกลุ่มคําและประโยคง่ายๆได้ถูกต้องเขียนอักษรจีนถูกต้องตาม
หลักการเขียน ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านคําถาม คําตอบ คําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็น
ความเรียงและไม่ เป็นความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
แลกเปลี่ยนนําเสนอข้อมูล ข่าวสารใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบท
ต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการและใช้ประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง ทักษะ/กระบวนการทํางานกลุ่ม มีความรู้
ความสามารถในการใช้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะ
ทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแต่ละมณฑล
ของ เจ้าของภาษาเข้าใจตีความต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสถานที่ และประเทศจีนได้
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๓. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๔. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๕. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

๔๐๙

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา จ ๓๐๒๐๒ ภาษาจีนสื่อสาร ๒
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
_____________________________________________________________________
ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียง
และไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้
ประโยคตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความ
และแสดง ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษารู้และเข้าใจถึง
ความสําคัญและเป็นมาของ สถานที่สําคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสถานที่สําคัญวันสําคัญและ
วัฒนธรรมจีน
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๓. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๔. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๕. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

๔๑๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา จ ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนสื่อสาร ๓
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑ ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
_______________________________________________________________________
ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและ
ไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยค
ตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการใช้ชีวิต การ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จีน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความและ
แสดง ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ
เจ้าของภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว
และ วัฒนธรรมจีน
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๓. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๔. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๕. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๕ ผลการเรียนรู้

๔๑๑

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รหัสวิชา จ ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนสื่อสาร ๔
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
_______________________________________________________________________
ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบาย บทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและ
ไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยค
ตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการและใช้ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูล
เหตุการณ์ ต่างๆที่เป็นที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้
๒. ผู้เรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากหนังสือและข่าวที่สนใจได้ถูกต้อง
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๔. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๕. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๖. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๖ ผลการเรียนรู้

๔๑๒

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา จ ๓๓๒๙๘ ภาษาจีน(อุดม ๑) เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
________________________________________________________________________
ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและ
ไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยค
ตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง ในการเขียนจดหมาย
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร สนทนา
แลกเปลี่ยน เรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามบริบทต่างๆ ตามสถานการณ์จริง/จําลอง สื่อสารสนทนา
กับผู้อื่น เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความ แสดงความคิดเห็น
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูล
เกี่ยวกับ การเรียนและเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและ
วัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการเรียนและเรื่องราวต่างๆได้
๒. ผู้เรียนสามารถเขียนจดหมายภาษาจีนได้ใจความและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๓. ผู้เรียนสามารถบรรยายลักษณะของบุคคลได้
๔. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให้ได้
๕. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๖. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๗. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๗ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รหัสวิชา จ ๓๓๒๙๙ ภาษาจีนสื่อสาร(อุดม ๒) เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ประเภทวิชา  พื้นฐาน  เพิ่มเติม
______________________________________________________________________
ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียง
และไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้
ประโยคตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต๎อง
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร สนทนา
แลกเปลี่ยน เรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามบริบทต่างๆ ตามสถานการณ์จริง/จําลอง สื่อสารสนทนา
กับผู้อื่น เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน การทํางาน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูล
เกี่ยวกับ การเรียน การทํางาน ความต้องการและเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
บุคคลและ กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาถ่ายทอดความหมายของคําและกลุ่มคําที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการเรียนและเรื่องราวต่างๆได้
๒. ผู้เรียนสามารถสรุปบทเรียนวิชาต่างๆได้ใจความและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๓. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนและกล่าวคําอวยพรในโอกาสต่างๆได้
๔. ผู้เรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในแต่ละสมัยได้
๕. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดให๎ได๎
๖. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน
๗. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
๘. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
รวม ๘ ผลการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กระทรวงศึกษาธิ การได้ จ ัด ทำและประกาศใช้ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ขึ้นเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่า
ทัน ให้มีความรู้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงเพื่อ
นำไปสู้สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มี
พื้นฐานทางจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
ในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ส อดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงและยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพั ฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้
อื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
กำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวม
ทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัง คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
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ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็น
การบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่าว กิจ กรรมพัฒ นาผู้เรียน จึงเป็นส่ว นหนึ่งของหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต
การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิต
อย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนรวมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความเป็นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอื้ออาทร สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตาม
แผนประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ วุ ฒ ิ ภ าวะของผู ้ เ รี ย นและบริ บ ทของสถานศึ ก ษาและท้ อ งถิ ่ น กิ จ กรรมนั ก เรี ย น
ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ นักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม หรือ กลุ่มสนใจ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
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สังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เป้าหมาย
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่คุณลักษณะอันพึง
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
2. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกสถานที่
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม
5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติ
ตามวิถีประชาธิปไตย
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรมขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบเขตดังนี้
1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะ
เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่าง
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆสนับสนุน
ค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
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แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน
• กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
กิจกรรมลูกเสือ คือ กิจกรรมพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมือดี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามมุ่งประสงค์ หลักการและ
วิธีการซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือ ถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง
ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มี
ความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุ ข
สบาย
หลักการ
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความจริงใจ
2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตนพร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุข
และสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ และให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
วัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้ งนี้เพื่อความ
สงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
ขอบข่าย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่
ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประเภทหลักสูตรลูกเสือ
เนตรนารี
1. ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แนวการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) 7
ประการ คือ
1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม
2. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่ง
กันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตย
เบื้องต้น
4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน เป็นการฝึกให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการเป็นสมาชิกลูกเสือ–
เนตรนารี ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ คำปฏิญาณ กฎ
คติพจน์ ธง เป็น
ต้น ในการเป็นสมาชิกลูกเสือแห่งโลกที่มีสมาชิกมากที่สุด
5. การศึกษาธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง
6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่หลากหลายให้สัมพันธ์กันเพื่อการพัฒนาตนเอง
7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ในการร่วมมือกันพัฒนาอย่างถูกต้อง
การประเมินกิจกรรม
การประเมิน กิจ กรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถ และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ทั้งความรู้ ความสามารถตามทฤษฎี ความประพฤติ พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตาม
สภาพจริง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสินให้
เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำหนด ที่มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี ผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 จากสมุดบันทึกกิจกรรม
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
2.1 แบบประเมินการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน/ชิ้นงานโดยครูผู้สอน
2.2 แบบประเมินตนเองของผู้เรียน
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ80
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2. ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
2.1แบบประเมินการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน/ชิ้นงานโดยครูผู้สอน
2.2แบบประเมินตนเองของผู้เรียน
• กิจกรรมชุมนุม / กลุ่มสนใจ
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติเพื่อพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ
ชุมนุม หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน จึงรวมกลุ่มกันเพื่อนำสิ่งที่
ตนสนใจในสิ่งนั้น ๆ ทำประโยชน์ต่อสังคม และเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความถนัด ความสนใจตามความ
ต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เพื่อผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
ตลอดจนการพัฒนาทักษะและปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม
ชุมนุมกลุ่มสนใจ หมายถึง การจัดตั้งชุมนุมขึ้นในโรงเรียนแล้วให้นักเรียนสมัครเข้าชุมนุมตาม
ความถนัดและสนใจของนักเรียนเอง เช่น ชุมนุมดนตรี , ชุมนุมร้องเพลงการเล่นของไทย , ชุมนุมกีฬา
, ชุมนุมศิลปะ ,ชุมนุมฝึกอาชีพ
1.
2.
3.
4.

หลักการ
เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ
ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา
เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
4. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย
ขอบข่าย
1. เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวาง ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. เป็นกิจกรรมที่จัดตามความสนใจของผู้เรียน
3. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลาเรียน
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม /กลุ่มสนใจ
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สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานภาพของโรงเรียน
1. ให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียนภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
2. ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งชุมนุม กลุ่มสนใจ จาการสำรวจความสนใจของผู้เรียนในการ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม กลุ่มสนใจ และเชิญครูที่ปรึกษา โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมตาม
หลักการจัดกิจกรรมชุมนุมได้
4. ครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ กระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
5. จัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไข
1. กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นไปตามโครงสร้างระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. สมาชิกขุมนุม ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม ชมรม มีผลงาน/
ชิ้นงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดพร้อมรับการติดตามผลและประเมินผลการ
ดำเนินงานของชุมนุม ชมรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
การประเมินผล
เป็นการติดตามผล ตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง โดยกำหนดผลการประเมินเป็น
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากสมุดบันทึกกิจกรรม
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
2.1 แบบประเมินการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน/ชิ้นงานโดยครูผู้สอน
2.2 แบบประเมินตนเองของผู้เรียน
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ80
2. ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แบบประเมินการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน/ชิ้นงานโดยครูผู้สอน
2.2 แบบประเมินตนเองของผู้เรียน
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจ
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ของผู้เรียนให้มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
หลักการ
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่ างบุคคลและพัฒ นาการทางสมอง เน้น ให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม
จริย ธรรม จัดกิจ กรรมให้ผ ู ้เ รี ย นได้ ส ร้า งสรรค์ อ อกแบบกิจ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชน์ อ ย่ า ง
หลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ขอบข่าย
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา
หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ
แนวการจัดกิจกรรม
เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วาง
แผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงาน
ผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ก ารจัดกิจกรรมรูปแบบกิจกรรม ผู้เรียนสามารถเลือกจัด
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้
1. กิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตอาสา) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
และครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีของชั้นเรียนและโรงเรียนจนเกิด
เป็นนิสัยในการสมัครใจทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงานเหล่านี้จะขยายขอบเขตจาก
ใกล้ตัวไปสู่สังคมที่อยู่ภายนอกได้
2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรมโดยให้ทำกิจกรรมด้วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคมโดยรวม ลักษณะกิจกรรมผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมได้ในลักษณะต่อไปนี้
1. ลักษณะบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม
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2. ลักษณะโครงการ/ โครงงาน/กิจกรรม หมายถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนนำเสนอการจัดกิจกรรมต่อ
โรงเรียนเพื่อความเห็นชอบในการจัดทำโครงการหรือโครงงานหรือกิจกรรม และระบุระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจน
3. ลักษณะการจัดร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ผู้เรียนสามารถ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรีย น หรือ เข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน
เงื่อนไข
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามโครงสร้าง
ของระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 5 กิจกรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเหมาะสม
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่
2.1 กิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างภาวะผู้นำ : งานคณะกรรมการนักเรียน
2.2 กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ ได้หลอมรวมอยู่ใน
กิจกรรมกีฬานักเรียนประจำปี ด้านดนตรีได้แก่การเข้าร่วมขบวนพาเหรด ด้านกีฬาได้แก่การเป็นนัก
กรีฑา/นักกีฬา ตัวจริงที่ส่งลงแข่งขัน ด้านศิลปะได้แก่การร่วมกิจกรรมเชียร์ และมีความต่อ
เนื่องมาจากกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนเป็นต้น
2.3 กิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรมไทย : การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เทศกาลประจำปี / ประเพณี
2.4 กิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การมีส่วนร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2.5 กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย : การเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
การประเมินผลกิจกรรม
ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างของระบบกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน เป็น การ
ติดตามผล ตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง โดยกำหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่กำหนดตามเกณฑ์
ผ่าน หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 จากสมุดบันทึกกิจกรรม
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
2.1 แบบประเมินการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน/ชิ้นงานโดยครูผู้สอน
2.2 แบบประเมินตนเองของผู้เรียน
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔๒๓

1. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แบบประเมินการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน/ชิ้นงานโดยครูผู้สอน
2.2 แบบประเมินตนเองของผู้เรียน

๔๒๔

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพือ่ ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้
๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษากำหนด
๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
การให้ระดับผลการเรียน
๑ การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข ๘ ระดับ
แสดงระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐
๒

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ต่ำกว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่าน และไม่ผ่าน ถ้ากรณีที่ผา่ น
กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
ดีเยี่ยม หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคณ
ุ ภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน

หมายถึง

ไม่ผา่ น

หมายถึง

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง
บางประการ
ไม่มผี ลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยัง มีข้อบกพร่อง

๔๒๕

๓

๔

ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้น
และ จบการศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกำหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็นดีเยี่ยม
ดี และผ่าน ความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัตติ นตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์สขุ ของ ตนเองและสังคม
โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม จำนวน
๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับดี
ดี
หมายถึง
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะในการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ เพื่อให้
เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก ๑) ได้ผล
การประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ
๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จำนวน ๔ คุณลักษณะ
และไม่มีคณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน
หรือ ๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน ๕-๘
คุณลักษณะ และไม่มีคณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับผ่าน
ผ่าน
หมายถึง
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก ๑) ได้ผลการประเมิน
ระดับผ่าน จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคณ
ุ ลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ ๒) ได้ผล
การประเมินระดับดี จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน
ไม่ผา่ น หมายถึง
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัตไิ ด้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน
“ผ” หมายถึง
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกจิ กรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษากำหนด
“มผ” หมายถึง
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกจิ กรรม
และมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
กรณีที่ผเู้ รียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผเู้ รียนทำกิจกรรม

๔๒๖

ในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก
“มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสยั ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน
๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
การเลื่อนชัน้
ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อสิน้ ปีการศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียน ผ่านตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด
๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษา
กำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๓. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐ รายวิชาใดที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผูเ้ รียนให้ได้รับการแก้ไขในภาค
เรียนถัดไป ทัง้ นี้สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น
ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ตามที่ครูประจำวิชาแจ้ง และเห็นว่า
สามารถสอนซ่อมเสริมได้ ให้สถานศึกษาใช้ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผัน
ให้เลื่อนชั้นได้
การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้สถานศึกษาจัดสอน
ซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาต้องจัดสอน ซ่อมเสริม
เป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริม สามารถดำเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม ปรับความรู/้ ทักษะพื้นฐาน
๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด ในการประเมินระหว่างเรียน
๓) ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน ”๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริม ก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูรอ้ น เพื่อแก้ไขผล
การเรียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
การเรียนซ้ำชั้น
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้น

๔๒๗

ที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนซ้ำชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้งสองลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มเี หตุผลอันสมควรก็ให้เรียนซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้
ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในการแก้ไขผลการเรียน
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบการศึกษาภาคบังคับ)
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด

๔๒๘

วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑. เป็นพลเมืองดีของชาติ
๒. ดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ
๓. ศรัทธา ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๔. เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
๑. ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อผู้อื่น
ทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒. ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อผู้อื่น
ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ข้อที่ ๓ มีวินัย
๑. ปฏิบัตติ ามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
๑. ตั้งใจเพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
๒. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสมสรุป
เป็นองค์ความรู้และ
สามารถนำไปใช้ได้
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้
๑. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และ อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
๒. ปฏิบัตติ นตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ
๓. มีความสามัคคี ปรองดอง
๑. เข้าร่วม ส่งเสริมกิจกรรมที่ความสามัคคี ปรองดอง
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
๒. หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ
๒. ปฏิบัตติ นตามหลักศาสนาทีต่ นนับถือ
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๑. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๒. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์
๓. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริย์
๑. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
๒. ปฏิบัตโิ ดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระทำผิด
๓. ปฏิบัตติ ามคำมั่นสัญญา
๑. เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เน้นความสามัคคี
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
๒. หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
๑. ปฏิบัตติ นตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
และรับผิดชอบในการทำงาน
๑. ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๓. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๑. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๒. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน
พฤติกรรมบ่งชี้

๒.

๔๒๙

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
๑. ดำเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม

๒. มีภมู ิคุ้มกันในตัวที่ดี
ปรับตัว เพื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน
๑. ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าทีการงาน
๒. ทำงานด้วยความเพียร
พยายามและอดทน เพื่อให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
๑. ภาคภูมิในขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย และมี
ความกตัญญูกตเวที
๒. เห็นคุณค่าและใช้
ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๓. อนุรักษ์สืบทอด
ภูมิปัญญาไทย
๒. เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ

๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๒. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี
๓. ปฏิบัตติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๔. ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด
๑. วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
๒. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข
๑. เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ
๓. ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง
๑. ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทำงาน
๒. พยายามแก้ปญ
ั หาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ
๓. ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ
๑. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสมั มาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒. ร่วมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับประเพณีศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
๓. ชักชวนแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัตติ าม ขนบธรรมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๑. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๒. ชักชวนแนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
๑. นำภูมิปญ
ั ญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
๒. ร่วมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับภูมปิ ัญญาไทย
๓. แนะนำมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาไทย
๑. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิง่ แวดล้อมด้วยความเต็มใจ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม
๓. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น
พฤติกรรมบ่งชี้
1. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน

๔๓๐

1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

2. แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอืน่ ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง

ความสุขให้กับผู้อื่น
และร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 3. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
และสังคม

๔๓๑

ภาคผนวก
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