
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  พุทธศักราช  2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 

 
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ 

 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 

เร่ือง  ใหใ้ชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  พุทธศกัราช  2564   
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

     
 

 เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 30/2561 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2561 เร่ือง ใหเ้ปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 อีกทั้งรัฐบาลไดมี้นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและค าสั่งหน่วยงาน
ตน้สังกดั โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ จึงไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(School  Based  Management  for  Local  Development : SBMLD) และน้อมน าหลักป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัการเรียนการสอน   เพื่อ
พฒันาเด็กและเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมือง
โลก  ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมีการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 ทั้ งน้ี  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ เม่ือวนัท่ี 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนนิคม
พฒันาผงั ๖ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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ค ำน ำ 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เพื่อ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
โดยการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลสอดคลอ้งกบั
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 
 โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล จึงไดด้ าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  โดยน าขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความเหมาะสมชดัเจนยิง่ข้ึน โดยไดป้รับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ และเป็นรากฐานส าคญัท่ีจะช่วยให้มนุษย์มี
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
รอบคอบและถ่ีถว้น สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบูร
ณาการกบัความรู้ ทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีน าไปสู่การคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ หรือสร้างนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวติ การใชท้กัษะการคิดเชิงค านวณ ความรู้ทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยแีละ
การส่ือสารในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ กระบวนการ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัอยา่งเขา้ใจสภาพท่ีเป็นอยู่
และการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่การจดัการและปรับใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอยา่ง
สร้างสรรค ์ 
 โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ขอขอบคุณ ผูท่ี้มีส่วนร่วม จาก
ทุกภาคส่วนท่ีช่วยให้การพฒันาหลกัสูตรฉบบัน้ี มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการจดัการศึกษาใน
สถานศึกษา ก่อใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

                                                                                 
                        (นางพิมพา  หมานเหล็ก) 

                                                         ต  าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
                                                 รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา(โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖) 
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ควำมน ำ 
 

ควำมหมำย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551    
ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎคม 2551 เร่ิมใชใ้นโรงเรียนตน้แบบการใช้
หลกัสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม ในปีการศึกษา  2552  และเร่ิมใชใ้นโรงเรียนทัว่ไปในปีการศึกษา 
2553 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ได้
ด าเนินการติดตามผลการนาหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์อง
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวจิยัของหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ผลจากการศึกษา พบวา่ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  มีขอ้ดีในหลายประการ เช่น ก าหนด
เป้าหมายการพฒันาไวช้ดัเจน มีความยดืหยุน่เพียงพอใหส้ถานศึกษาบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา
ได ้ ส่วนปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   
สู่การปฏิบติัในสถานศึกษาและในหอ้งเรียน 
 นอกจากน้ีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัทิศทาง กรอบยทุธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ พบวา่ ประเด็น ส าคญัเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิได ้ 
อยา่งแทจ้ริง คือ การเตรียมพร้อมดา้นก าลงัคนและการเสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวยั 
มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนให้เหมาะสมตามช่วงวยั เพื่อใหเ้ติบโต
อยา่งมีคุณภาพ การพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดแรงงานและทกัษะท่ีจ าเป็น  ต่อ
การด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
ก าลงัคนดา้น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และเตรียมความพร้อมคนใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคญัและเร่งด่วน
ใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม รวมทั้ง สาระ เทคโนโลย ีโดยมอบหมายใหส้ถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) ด าเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และสาระเทคโนโลย ีและมอบหมายใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด าเนินการ ปรับปรุง สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหใ้ชม้าตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ



 

 

วฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ตามค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 30/2561 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2561 เร่ือง ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทั้งน้ีใหโ้รงเรียนใชม้าตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัท่ีปรับปรุงตั้งแต่ศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 
4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป ส่วนปีการศึกษา 2562 ใหใ้ชใ้นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 
และ 5 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 และใชทุ้กชั้นปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
 การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี ยงัคงหลกัการและโครงสร้างเดิม ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 คือ ประกอบดว้ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเนน้การปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยั 
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมใหผู้เ้รียน  มี
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคญั เตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพ เม่ือจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน สามารถ
แข่งขนัและอยูร่่วมกบัประชาคมโลกได ้
 กรอบในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี คือ ใหมี้องคค์วามรู้ท่ีเป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัใหมี้ความชดัเจน ลดความซ ้ าซอ้น สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้และระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนั จดัเรียงล าดบัความยากง่ายของเน้ือหาในแต่ละระดบัชั้นตาม
พฒันาการแต่ละช่วงวยั ใหมี้ความเช่ือมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยใหเ้รียนรู้ผา่นการปฏิบติั
ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดสาระส าคญัของการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
   1.1 จดักลุ่มความรู้ใหม่และน าทกัษะกระบวนการไปบูรณาการกบัตวัช้ีวดั เนน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์ คิดแกปั้ญหา และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
   1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัส าหรับผูเ้รียนทุกคน ท่ีเป็นพื้นฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั และเป็นพื้นฐานส าคญัในการศึกษาต่อระดบัท่ีสูงข้ึน 
   1.3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4–6 ก าหนดตวัช้ีวดั เป็นรายปี เพื่อเป็นแนวทาง
ใหส้ถานศึกษาจดัตามล าดบัการเรียนรู้ อยา่งไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเล่ือนไหลระหวา่ง
ปีไดต้ามความเหมาะสม 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ไดเ้พิ่มสาระเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบดว้ยการ
ออกแบบและเทคโนโลย ีและวทิยาการค านวณ ทั้งน้ีเพื่อเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้บูรณาการสาระทาง
คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีกบักระบวนการเชิงวศิวกรรม ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 



 

 

  3. สาระภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมไดป้รับมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัใหมี้ความชดัเจน สอดคลอ้งกบัพฒันาการตามช่วงวยั 
มีองคค์วามรู้ท่ีเป็นสากล เพิ่มความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ท่ีชดัเจนข้ึน 
 โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล จึงไดด้ าเนินการจดัท า
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งค าสั่งหน่วยงานตน้สังกดั โดยวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา บริบทของโรงเรียน 
และจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร ก าหนดรายวชิาพื้นฐาน  และรายวชิาเพิ่มเติมในแต่ละระดบัชั้นใหไ้ด้
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ก าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษาของโรงเรียน และตามหนงัสือส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04010/ว 779 ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 เร่ือง แนวปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์และหนา้ท่ีพลเมือง ท่ีใหโ้รงเรียนปรับปรุง
หลกัสูตร โดยปรับใหมี้วชิา หนา้ท่ีพลเมือง เป็นรายวชิาเพิ่มเติม ระดบัมธัยมศึกษาทุกชั้นปี จ  านวน 40 
ชัว่โมงต่อปี   
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  เป็นหลกัสูตรการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  และอยูร่่วม
ในสังคมอยา่งมีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  โดยมุ่งหวงัใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย  
จิตใจ  และสติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  มีทกัษะในการ
ติดต่อส่ือสาร  การถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ       การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ในการพฒันาตนเองและสังคม  มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก ประกอบดว้ยสาระของหลกัสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และสาระท่ี
สถานศึกษาเพิ่มเติม  โดยจดัเป็นสาระการเรียนรู้รายวชิาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  
สาระการเรียนรู้รายวชิาเพิ่มเติม รายวชิาหนา้ท่ีพลเมือง กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ค่านิยม 12 ประการของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) และคุณลกัษณะนกัเรียนตามมาตรฐานสากล  พฒันานกัเรียนใหมี้
ศกัยภาพเป็นพลโลก 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ควำมส ำคญั 
                    หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทางให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของสถานศึกษาในการ
จดัมวลประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาใหบ้รรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพฒันาเยาวชนชอง
ชาตินอกเหนือจากการใชเ้ป็นแนวทาง หรือขอ้ก าหนดในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหบ้รรลุถึง
ตามจุดหมายของการจดัการศึกษาแลว้ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีพฒันาข้ึน
ยงัเป็นหลกัสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายใหค้รอบครัว ชุมชน องคก์รในทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้ร่วมจดั
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทางส าคญัสถานม่ีศึกษาก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี 
                    1. หลกัฐานสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวธีิสร้างก าลงัใจ  และเร้าใหเ้กิด
ความกา้วหนา้แก่ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด มีความรู้สูงสุดผูเ้รียนทุกคนมีความเขม้แขง็ ความสนใจ มี
ประสบการณ์และความมัน่ใจเรียนและท างานอยา่งเป็นอิสระและร่วมใจกนั มีทกัษะในการอ่านออก
เขียนได ้คิดเลขเป็น รู้ขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยส่ืีอสาร ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็นและมี
กระบวนคิดอยา่งมีเหตุผล 
                    2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมการพฒันาดา้นจิต
วญิญาณ จริยธรรม สังคม และวฒันธรรม พฒันาหลกัการในการจ าแนกระหวา่งถูกและผดิ  เขา้ใจศรัทธา
ในความเช่ือของตน ความเช่ือและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั พฒันาคุณธรรมและอิสระของผูเ้รียน และ
ช่วยใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบ สามารถช่วยพฒันาสังคมใหเ้ป็นธรรมข้ึน มีความเสมอภาค 
พฒันาความตระหนกั เขา้ใจและยอมรับสภาพแวดลอ้มท่ีตนด ารงอยู ่ยดึมัน่ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งในระดบัส่วนตน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัโลก สร้างใหผู้เ้รียนมีความพร้อม
ในการเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจแบบมีขอ้มูลเป็นอิสระและมีความรับผดิชอบ 
 
ลกัษณะของหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนนิคมพฒันำผงั ๖ พุทธศักรำช  2564  ตำมหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใน
ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยยดึองคป์ระกอบหลกั ส าคญั 3 ส่วนคือ หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 



 

 

และสาระส าคญัท่ีสถานศึกษาพฒันาเพื่อเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจดัท ารายละเอียดเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด เหมาะสมกบัสภาพชุมชนและทอ้งถ่ินและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา โดยหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีพฒันามีลกัษณะของ
หลกัสูตร ดงัน้ี 
 1.เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ ส าหรับจดัการศึกษาใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 2 ระดบั คือระดบัประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษา 1 –3 ) 
 2. มีความเป็นเอกภาพ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลกัสูตรของ
สถานศึกษาส าหรับใหค้รูผูส้อนน าไปจดัการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย โดยก าหนดให้ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ท่ี ศกัยภาพการคิดและการท างาน ประกอบดว้ย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวฒันธรรม  
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ศกัยภาพการคิดการท างาน 
ประกอบดว้ย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ ภาษาองักฤษ  
  2.3 มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพฒันาตนตามศกัยภาพ 
  2.4 มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจดัท าเป็นรายวชิาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ความตอ้งการของผูเ้รียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
  2.5 มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัต่างๆ เพื่อ
เป็นเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
          3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
นิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช  2564   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตวัก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐานไวด้งัน้ี 
  3.1 มาตรฐานหลกัสูตร เป็นมาตรดา้นผูเ้รียนหรือผลผลิตของหลกัสูตรสถานศึกษา อนั
เกิดจากการไดรั้บการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลกัสูตรทั้งหมดใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกระดบั และสถานศึกษาตอ้งใช้
ส าหรับการประเมินตนเองเพื่อจดัท ารายงานประจ าปีตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษา 
นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบติัในการส่งเสริมก ากบั ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด 



 

 

                        3.2   มีตวัช้ีวดัชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ รวมทั้ง
คุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมี
ความเป็นรูปธรรม  น าไปใชใ้นการก าหนดเน้ือหา  จดัท าหน่วยการเรียนรู้  จดัการเรียนการสอน  และ
เป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน  ตรวจสอบพฒันาการผูเ้รียน  
ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ และเป็นหลกัในการเทียบ
โอกาสความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 
                         3.3  มีความเป็นสากล  ความเป็นสากลของหลกัสูตรสถานศึกษา  คือ มุ่งใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ ความสามารถในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาษาองักฤษ  การจดัการส่ิงแวดลอ้มภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มีคุณลกัษณะท่ีเป็นในการอยูใ่นสังคมไดแ้ก่  ความซ่ือสัตย ์ ความรับผดิชอบ การตรงเวลา การ
เสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยูบ่นพื้นฐานของความพอดีระหวา่งการเป็นผูน้ าและผูต้าม  การท างานเป็นทีม   
และการท างานตามล าพงัการแข่งขนั  การรู้จกัพอ  และการร่วมมือกนัเพื่อสังคม  วทิยาการสมยัใหม่  
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การรับวฒันธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยการฝึกฝนทกัษะ
เฉพาะทางและการบูรณาการในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 
         4.  มีความยดืหยุน่ หลากหลาย หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ พุทธศกัราช 2564 
เป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท ารายละเอียดต่าง ๆ ข้ึนเอง  โดยยดึโครงสร้างหลกัท่ีก าหนดไวใ้น 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เป็นขอบข่ายใน
การจดัท าจึงท าให้หลกัสูตรของสถานศึกษามีความยดึหยุน่  หลากหลาย สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน 
          5.  การวดัและประเมินผลเนน้หลกัการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและ
เพื่อตดัสินผลการเรียน  โดยผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อผูเ้รียนเป้าหมายหลกั
ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียนระดบัสถานศึกษา ระดบั
ทอ้งถ่ินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดบัชาติ  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  และใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสามารถสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการความกา้วหนา้  และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
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วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์
มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และเป็นพลเมืองโลก  ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต  ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การด ารงชีวิตตามหลกัวถีิพุทธ  และนอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ มาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต   โดยมุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั บนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 

หลกักำร 
 หลกัสูตรโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖    มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน     
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค 
และมีคุณภาพ   

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั 
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลา  และการ 
จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์ 
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จุดหมำย 

 หลักสูตรโรงเรียนนิคมพัฒนาผงั ๖  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวนิยัและ 
ปฏิบติัตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ี และ 
มีทกัษะชีวติ 

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก  ยดึ

มัน่ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันา 

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมี
ความสุข 

 

สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6  มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6  มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  5  ประการ  ดงัน้ี 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม     
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล
และความถูกตอ้ง  ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์   
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
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ท่ีเผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อตนเอง  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน  และการ
อยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล  การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  และ
การรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก  และใชเ้ทคโนโลยี 
ดา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้  
การส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

               หลกัสูตรโรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดงัน้ี 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลำเรียน 

ระดบัประถมศึกษำ ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดบัมัธยมศึกษำ         

ตอนปลำย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สงัคมศึกษา ศาสนา  
    และวฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

80 
(2 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

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

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พืน้ฐำน) 
840 840 840 840 840 840 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 

 กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รำยวชิำ / กจิกรรมท่ี
สถำนศึกษำจัดเพิม่เติม          
ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น   
 

ปีละไมน่อ้ยกวา่ 40 ชัว่โมง ปีละไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 
ไม่นอ้ยกว่า 1,600

ชัว่โมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่  1,000 ช่ัวโมง/ปี ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3  ปี 
ไม่น้อยกว่ำ 
 3,600 ช่ัวโมง 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน   ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียนนิคมพฒันำผงั ๖  สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสตูล  อ ำเภอ  มะนัง  จังหวดั  สตูล 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กจิกรรม 

เวลำเรียน 

ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (รำยวชิำพืน้ฐำน )  

     ภาษาไทย 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
                           (3 นก.) 

     วทิยาศาสตร์ 
- วทิยาศาสตร์ 
- การออกแบบและเทคโนโลย ี /  วทิยาการค านวณ 

 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1นก.) 

 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1นก.) 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1นก.) 

    สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ประวติัศาสตร์ 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

    ศิลปะ   80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

   การงานอาชีพ 40 
(1นก.) 

40 
(2 นก.) 

40 
(2 นก.) 

   ภาษาต่างประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

 รำยวชิำเพิม่เตมิ  

  พระพทุธศาสนา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

  หนา้ท่ีพลเมือง จัดกำรเรียนโดยกำรบูรณำกำรเข้ำกบักิจกรรมโรงเรียน 

  ภาษาจีน 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

 เพ่ิมเติม (เลือก ) 
-  เพาะเห็ด 

-  อาหารไทย  

-  วาดภาพ 
-   กีตา้ร์ 
-  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 
 

80 
 (2 นก.) 

 
 

80 
(2 นก.) 

 
 

80 
(2 นก.) 

 

รวมเวลำเรียน (เพิม่เตมิ) 240 
(6 นก.) 

240 
(6 นก.) 

240 
(6 นก.) 

 กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 120 120 

  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

  ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 

  ชุมนุม 40 40 40 

  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 10 10 10 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,240  ช่ัวโมง / ปี 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรช้ันปี 
ระดับมัธยมศึกษำ 

โรงเรียนนิคมพฒันำผงั ๖  สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสตูล  อ ำเภอ  มะนัง  จังหวดั  สตูล  
โครงสร้ำงหลกัสูตรช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 

 
รำยวชิำ/กจิกรรม 

ภำคเรียนที ่1 
หน่วยกติ
(ชม.) 

รำยวชิำ/กจิกรรม 
ภำคเรียนที ่2 

หน่วยกติ
(ชม.) 

รำยวชิำพื้นฐำน 11(440) รำยวชิำพื้นฐำน 11(440) 
ท21101  ภาษาไทย  1.5(60) ท21102  ภาษาไทย  1.5(60) 
ค21101  คณิตศาสตร์  1.5(60) ค21102  คณิตศาสตร์  1.5(60) 
ว21101  วทิยาศาสตร์  1.5(60) ว21103  วทิยาศาสตร์  1.5(60) 
ว21102   การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5(20) ว21104  วทิยาการค านวณ 0.5(20) 
ส21101  สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  1.5(60) ส21103 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  1.5(60) 
ส21102 ประวติัศาสตร์  0.5(20) ส21104 ประวติัศาสตร์  0.5(20) 
พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1(40) พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา  1(40) 
ศ21101   ศิลปะ   1(40) ศ21102   ศิลปะ  1(40)) 
ง21101   การงานอาชีพ  0.5(20) ง21102   การงานอาชีพ  0.5(20) 
อ21101   ภาษาองักฤษ 1.5(60) อ21102   ภาษาองักฤษ 1.5(60) 

รำยวชิำเพิม่เตมิ 3(120) รำยวชิำเพิม่เตมิ 3(120) 
ส21201  พระพทุธศาสนา 1(40) ส21202  พระพทุธศาสนา 1(40) 
จ21201   ภาษาจีน 1 1(40) จ21202   ภาษาจีน 2 1(40) 
*ง21201   เพาะเห็ด 1 1(40) *ง21203   เพาะเห็ด 2 1(40) 
*ง21202   อาหารไทย 1 1(40) *ง21204   อาหารไทย 2 1(40) 
*ศ21201   วาดภาพ 1 1(40) *ศ21203  วาดภาพ 2 1(40) 
*ศ21202   กีตา้ร์ 1 1(40) *ศ21204   กีตา้ร์ 2 1(40) 
*อ21201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1(40) *อ21202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1(40) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

ลูกเสือ/เนตรนารี 15 ลูกเสือ/เนตรนารี 15 
ชุมนุม 20 ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 5 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 620 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 620 

 
*หมำยเหตุ : รำยวชิำเพิม่เติม ( เพำะเห็ด ,อำหำรไทย, วำดภำพ , กต้ีำร์ และภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร) 
                      ให้เลือกเรียน 1 รำยวชิำ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรช้ันปี 
ระดับมัธยมศึกษำ 

โรงเรียนนิคมพฒันำผงั ๖  สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสตูล  อ ำเภอ  มะนัง  จังหวดั  สตูล  
โครงสร้ำงหลกัสูตรช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 

 
รำยวชิำ/กจิกรรม 

ภำคเรียนที ่1 
หน่วยกติ
(ชม.) 

รำยวชิำ/กจิกรรม 
ภำคเรียนที ่2 

หน่วยกติ
(ชม.) 

รำยวชิำพื้นฐำน 11(440) รำยวชิำพื้นฐำน 11(440) 
ท22101  ภาษาไทย  1.5(60) ท22102  ภาษาไทย  1.5(60) 
ค22101  คณิตศาสตร์  1.5(60) ค22102  คณิตศาสตร์  1.5(60) 
ว22101  วทิยาศาสตร์  1.5(60) ว22103  วทิยาศาสตร์  1.5(60) 
ว22102   การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5(20) ว22104  วทิยาการค านวณ 0.5(20) 
ส22101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  1.5(60) ส22103 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  1.5(60) 
ส22102 ประวติัศาสตร์  0.5(20) ส22104 ประวติัศาสตร์  0.5(20) 
พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1(40) พ22102  สุขศึกษา และพลศึกษา 1(40) 
ศ22101   ศิลปะ  1(40) ศ22102   ศิลปะ  1(40) 
ง22101   การงานอาชีพ  0.5(20) ง22102   การงานอาชีพ  0.5(20) 
อ22101   ภาษาองักฤษ  1.5(60) อ22102   ภาษาองักฤษ 1.5(60) 

รำยวชิำเพิม่เตมิ 3(120) รำยวชิำเพิม่เตมิ 3(120) 
ส22201  พระพทุธศาสนา 1(40) ส22202  พระพทุธศาสนา 1(40) 
จ22201   ภาษาจีน 3 1(40) จ22202   ภาษาจีน 4 1(40) 
*ง22201   เพาะเห็ด 3 1(40) *ง22203   เพาะเห็ด 4 1(40) 
*ง22202   อาหารไทย 3 1(40) *ง22204   อาหารไทย 4 1(40) 
*ศ22201    วาดภาพ3 1(40) *ศ22203    วาดภาพ 4 1(40) 
*ศ22202    กีตา้ร์ 3 1(40) *ศ22204    กีตา้ร์ 4 1(40) 
*อ22201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 1(40) *อ22202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 1(40) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

ลูกเสือ/เนตรนารี 15 ลูกเสือ/เนตรนารี 15 
ชุมนุม 20 ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 5 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 620 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 620 

 
*หมำยเหตุ :รำยวชิำเพิม่เติม (เพำะเห็ด ,อำหำรไทย,วำดภำพ , กต้ีำร์  และภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร  ) 
                     ให้เลือกเรียน 1 รำยวชิำ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรช้ันปี 
ระดับมัธยมศึกษำ 

โรงเรียนนิคมพฒันำผงั ๖  สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสตูล  อ ำเภอ  มะนัง  จังหวดั  สตูล  
โครงสร้ำงหลกัสูตรช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 

 
รำยวชิำ/กจิกรรม 

ภำคเรียนที ่1 
หน่วยกติ
(ชม.) 

รำยวชิำ/กจิกรรม 
ภำคเรียนที ่2 

หน่วยกติ
(ชม.) 

รำยวชิำพื้นฐำน 11(440) รำยวชิำพื้นฐำน 11(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5(60) 
ว23101 วทิยาศาสตร์ 1.5(60) ว23103 วทิยาศาสตร์ 1.5(60) 
ว23102  การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5(20) ว23104 วทิยาการค านวณ 0.5(20) 
ส23101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 1.5(60) ส23103 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 1.5(60) 
ส23102 ประวติัศาสตร์ 0.5(20) ส23104 ประวติัศาสตร์ 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1(40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา  1(40) 
ศ23101 ศิลปะ  1(40) ศ23102 ศิลปะ  1(40) 
ง23101 การงานอาชีพ  0.5(20) ง23102  การงานอาชีพ  0.5(20) 
อ23101 ภาษาองักฤษ 1.5(60) อ23102  ภาษาองักฤษ 1.5(60) 

รำยวชิำเพิม่เตมิ 3(120) รำยวชิำเพิม่เตมิ 3(120) 
ส23201  พระพทุธศาสนา 1(40) ส23202  พระพทุธศาสนา 1(40) 
จ23201   ภาษาจีน 5 1(40) จ23202   ภาษาจีน 6 1(40) 
*ง23201   เพาะเห็ด 5 1(40) *ง23203   เพาะเห็ด 6 1(40) 
*ง23202   อาหารไทย 5 1(40) *ง23204   อาหารไทย 6 1(40) 
*ศ23201    วาดภาพ 5 1(40) *ศ23203    วาดภาพ 6 1(40) 
*ศ23202    กีตา้ร์ 5 1(40) *ศ23204    กีตา้ร์ 6 1(40) 
*อ23201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 1(40) *อ23202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6 1(40) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 60   กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมนกัเรียน  

ลูกเสือ/เนตรนารี 15 ลูกเสือ/เนตรนารี 15 
ชุมนุม 20 ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 5 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 620 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 620 

 
* หมำยเหตุ :รำยวชิำเพิม่เติม ( เพำะเห็ด,อำหำรไทย,วำดภำพ , กต้ีำร์ และภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร  ) 
                       ให้เลือกเรียน 1 รำยวชิำ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
ภาษาไทย   รหสั ท21101  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย  รหสั ท21102  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
ภาษาไทย  รหสั ท22101  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย  รหสั ท22102  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
ภาษาไทย  รหสั ท23101  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย  รหสั ท23102  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

สำระที ่1    กำรอ่ำน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา        
                             ในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      

สำระที ่2    กำรเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว      
                             ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้                         
                             อยา่ง มีประสิทธิภาพ                   

สำระที ่3    กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และ  
                             ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สำระที ่4    หลกักำรใช้ภำษำไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง     

ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               

สำระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น  
                            คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ท21101 ภำษำไทย         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1ภำคเรียนที ่1           เวลำ   60   ช่ัวโมงจ ำนวน  1.5  หน่วยกติ 

 
          ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทกัษะ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจบัใจความ
ส าคญัจากส่ือต่าง ๆ การระบุเหตุและผล ขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นการระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและ
ค าท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณค่าของเร่ืองจากการอ่านงานเขียนท่ีหลากหลาย 
การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั การเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถูกตอ้งเหมาะสมและสละสลวย เขียน
บรรยายประสบการณ์ เขียนย่อความจากการอ่านส่ือต่างๆ  การเขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจ
ธุระการพูดสรุปใจความส าคญั เล่าเร่ืองย่อและพูดแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู ลกัษณะของ
เสียงในภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย ชนิด และ หน้าท่ีของค าในประโยค การสรุปเน้ือหา 
วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษากระบวนการปฏิบัติกระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ การใช้ภาษาในการส่ือสารเห็น
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม น าความคิดไปใช้ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา และสร้างวิสัยทศัน์
ในการด ารงชีวิตให้สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตจริงได ้มีมารยาทในการอ่านการเขียน    การฟัง การดู และการพูดและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
อนุรักษแ์ละสืบสานภาษาไทยใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
  
รหัสตัวช้ีวดั 

ท 1.1  ม.1/1,  ท 1.1  ม.1/2,   ท 1.1  ม.1/3, ท 1.1  ม.1/4,  ท 1.1  ม.1/8,  ท 1.1  ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/1, ท 2.1  ม.1/2, ท 2.1  ม.1/3, ท 2.1  ม.1/5, ท 2.1  ม.1/7, ท 2.1  ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/1, ท 3.1  ม.1/2, ท 3.1  ม.1/3, ท 3.1  ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/1, ท 4.1  ม.1/2, ท 4.1  ม.1/4 
ท 5.1  ม.1/1, ท 5.1  ม.1/2, ท 5.1  ม.1/3, ท 5.1  ม.1/4, ท 5.1  ม.1/5 
 

รวมทั้งหมด  24  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ท21102ภำษำไทย        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1ภำคเรียนที ่2            เวลำ   60   ช่ัวโมงจ ำนวน  1.5  หน่วยกติ 

 
          ศึกษาวเิคราะห์และฝึกทกัษะ การอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรอง การอ่านจบัใจความส าคญั
จากส่ือต่าง ๆ การตีความค ายากในเอกสารวิชาการ การระบุขอ้สังเกตและความสมเหตุสมผลของงาน
เขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  การปฏิบติัตามคู่มือแนะน าวิธีการ ใช้งานของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช ้
การวิเคราะห์คุณค่าของเร่ืองจากการอ่านงานเขียนอยา่งหลากหลาย การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั
การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากส่ือต่าง ๆ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียน
รายงานการศึกษาคน้ควา้ และโครงงาน การประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเน้ือหาโนม้นา้วใจการพูด
รายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดูและการสนทนา ความแตกต่างของภาษาพูด 
และภาษาเขียน การแต่งกาพยย์านี 11 การจ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็น ค าพงัเพยและสุภาษิต การสรุป
เน้ือหา วิเคราะห์คุณค่า และขอ้คิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม  การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษากระบวนการปฏิบัติกระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ การใช้ภาษาในการส่ือสารเห็น
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม น าความคิดไปใช้ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา และสร้างวิสัยทศัน์
ในการด ารงชีวิตให้สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตจริงได ้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
อนุรักษแ์ละสืบสานภาษาไทยใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
  
รหัสตัวช้ีวดั 

ท 1.1  ม.1/1, ท 1.1  ม.1/2, ท 1.1  ม.1/5, ท 1.1  ม.1/6,  ท 1.1  ม.1/7, ท 1.1  ม.1/8, 
ท 1.1  ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/1, ท 2.1  ม.1/4, ท 2.1  ม.1/6, ท 2.1  ม.1/8, ท 2.1  ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/4, ท 3.1  ม.1/5, ท 3.1  ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/3, ท 4.1  ม.1/5, ท 4.1  ม.1/6 
ท 5.1  ม.1/1, ท 5.1  ม.1/2, ท 5.1  ม.1/3, ท 5.1  ม.1/4, ท 5.1  ม.1/5 
 

 รวมทั้งหมด  34  ตัวช้ีวดั 
 
 



13 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ท22101ภำษำไทย       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2ภำคเรียนที ่1           เวลำ   60   ช่ัวโมงจ ำนวน  1.5  หน่วยกติ 

 
           ศึกษาวิเคราะห์หลกัภาษาเก่ียวกบัค า การสร้างค าสมาสการแต่งกลอนสุภาพ ฝึกอ่านออกเสียงบท
ร้อยแกว้และ บทร้อยกรองอ่านจบัใจความส าคญัสรุปความ อธิบายรายละเอียด เขียนผงัความคิดเพื่อแสดง
ความเขา้ใจ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านและเร่ืองในบทเรียนต่างๆอ่าน
หนังสือบทความหรือค าประพนัธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่านคดั
ลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนจดหมายเชิญวิทยากร เขียนจดหมายขอ
ความอนุเคราะห์  พูดสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู  พูดวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็นและ
ความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่างๆพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล  สรุป
เน้ือหาวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่องจ าบทอาขยาน
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนภาษา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการสร้างความตระหนกั
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ น าความคิดไปใชใ้นการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได ้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

      ท 1.1 ม.2/1 ,   ท 1.1 ม.2/2 ,   ท 1.1 ม.2/3 ,  ท 1.1 ม.2/4 , ท 1.1 ม.2/7 , ท 1.1 ม.2/8 
ท 2.1 ม.2/1 ,  ท 2.1 ม.2/2 , ท 2.1 ม.2/6 , ท 2.1 ม.2/8 
ท 3.1 ม.2/1 ,  ท 3.1 ม.2/2 ,  ท 3.1 ม.2/3  , ท 3.1 ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/1  ,  ท 4.1 ม.2/3 
ท 5.1 ม.2/1 ,   ท 5.1 ม.2/2 ,  ท 5.1 ม.2/3 ,  ท 5.1 ม.2/4  , ท 5.1 ม.2/5 
 

รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ท22102 ภำษำไทย                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2ภำคเรียนที ่2           เวลำ   60   ช่ัวโมงจ ำนวน  1.5  หน่วยกติ 

 
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญัประโยครวมและประโยคซอ้นศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัค า

ราชาศพัท ์รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทยฝึกอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองจบัใจความส าคญัสรุปความและอธิบายรายละเอียด วิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้เท็จจริงขอ้มูลสนบัสนุน และขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่านระบุขอ้สังเกตการชวนเช่ือ การโนม้น้าว 
หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลายและ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่านคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัเขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความ เขียนรายงานการศึกษาค้นควา้ เขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้จากส่ือต่าง ๆ พูดในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค์ พูด
รายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้ สรุปเน้ือหาวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษากระบวนการปฏิบติั กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ น าความคิดไปใชใ้นการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
    ท 1.1 ม.2/1 ,ท 1.1ม.2/2 , ท 1.1ม.2/5 , ท 1.1 ม.2/6 , ท 1.1 ม.2/7  , ท 1.1 ม.2/8 

ท 2.1 ม.2/1,ท 2.1 ม.2/4 ,ท 2.1 ม.2/3 ,ท 2.1 ม.2/5,ท 2.1 ม.2/6,ท 2.1 ม.2/7,ท 2.1 ม.2/8 
    ท 3.1 ม.2/4 ,ท 3.1 ม.2/5,ท 3.1ม.2/6 

ท 4.1 ม.2/2 ,ท 4.1ม.2/4 ,ท 4.1ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/1 ,ท 5.1ม.2/2 ,ท 5.1ม.2/3 ,ท 5.1ม.2/4  ,ท 5.1ม.2/5 
 

รวมทั้งหมด 23 ตัวช้ีวดั 
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 ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน  
ท23101 ภำษำไทย                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3ภำคเรียนที ่1            เวลำ   60   ช่ัวโมงจ ำนวน  1.5  หน่วยกติ 

 
             ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนเก่ียวกับวรรณคดีและ
วรรณกรรมต่างๆอ่าน  ฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ ตีความ วเิคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่าและวนิิจฉยัเร่ือง
อยา่งมีเหตุผล อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้บทร้อยกรองและท่องบทอาขยาน เขียนยอ่ความ เขียนจดหมาย
กิจธุระ เขียนช้ีแจงแสดงความคิดเห็นการใชถ้อ้ยค าส านวน ระดบัภาษา ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พูดและเขียนไดช้ดัเจนถูกตอ้งเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ สามารถแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งการ
พูด และการเขียน อ่าน ฟัง และดู ส่ิงท่ีมีประโยชน์ตลอดเวลาและมีมารยาทในการใชภ้าษา  
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษากระบวนการปฏิบัติกระบวนการสร้างความต ระหนัก
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 เพื่อให้เกิด การพฒันาสมรรถภาพเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้น าความคิดไปใช้ในการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม สามารถน าไปใชชี้วติจริงได ้     มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดและ
มีนิสัยรักการอ่านการเขียน   

รหัสตัวช้ีวดั 
 ท1.1  ม.3/1, ท1.1  ม.3/2, ท1.1  ม.3/4, ท1.1  ม.3/7,ท1.1  ม.3/9,ท1.1  ม.3/10 

ท 2.1  ม.3/2,ท 2.1  ม.3/4, ท 2.1  ม.3/5,ท 2.1  ม.3/6,ท 2.1  ม.3/7,ท 2.1  ม.3/8 
ท 3.1  ม.3/1, ท 3.1  ม.3/3, ท 3.1  ม.3/5,ท 3.1  ม.3/6 
ท 4.1  ม.3/1, ท 4.1  ม.3/3, ท 4.1  ม.3/5 
ท 5.1  ม.3/1, ท 5.1  ม.3/2, ท 5.1  ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ท23102 ภำษำไทย      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3ภำคเรียนที ่2          เวลำ   60   ช่ัวโมงจ ำนวน  1.5  หน่วยกติ 

 
           ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบัวรรณคดีและวรรณกรรม
ต่างๆ    อ่าน ฟัง และดู อยา่งมีวิจารณญาณ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าและแสดงความคิดเห็น
เร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล อ่านออกเสียง บทร้อยแกว้ บทร้อยกรองและท่องบทอาขยาน เขียนคดั
ลายมือ การเขียนประวติัเขียนรายงาน แต่งโคลงส่ีสุภาพ การใช้ค  าและการสร้างประโยคท่ีซับซ้อน พูด
และเขียนได ้ชัดเจนถูกตอ้งเหมาะสมตรงตามจุดประสงค ์สามารถแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งการพูด
และการเขียน อ่าน ฟังและดู ส่ิงท่ีมีประโยชน์ตลอดเวลาและมีมารยาทในการใชภ้าษา 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติกระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถภาพเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้น าความคิดไปใช้ในการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาและ สร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรม สามารถน าไปใช้ชีวิตจริงได ้   มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และ
มีนิสัยรักการอ่านการเขียน   

รหัสตัวช้ีวดั 
ท1.1  ม.3/1,ท1.1  ม.3/3,ท1.1  ม.3/5,ท1.1  ม.3/6,ท1.1  ม.3/8,ท1.1  ม.3/9 
ท 2.1  ม.3/1,ท 2.1  ม.3/2,ท 2.1  ม.3/3,ท 2.1  ม.3/9,ท 2.1  ม.3/10 
ท 3.1  ม.3/2,ท 3.1  ม.3/4,ท 3.1  ม.3/6 
ท 4.1  ม.3/2,ท 4.1  ม.3/4,ท 4.1  ม.3/6 
ท 5.1  ม.3/1,ท 5.1  ม.3/3,ท 5.1  ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด   20   ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน          รหสั ค21101  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60    ชัว่โมง/ภาคเรียน 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน         รหสั ค21102  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60    ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน         รหสั ค22101   3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60    ชัว่โมง/ภาคเรียน   
คณิตศาสตร์พื้นฐาน         รหสั ค22102  3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60    ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสั ค23101  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60    ชัว่โมง/ภาคเรียน 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสั ค23102  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 60    ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 

 
สำระที ่1  จ ำนวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน  ค 1.1    เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของจ านวน  
                            ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ  สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช ้
มาตรฐาน  ค 1.2    เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์นั  ล าดบัและอนุกรม และน าไปใช ้
มาตรฐาน  ค 1.3   ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  และเมทริกซ์  อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ี 
                                   ก าหนดให ้
สำระที ่2  กำรวดัและเรขำคณติ 
มาตรฐาน  ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั และน าไปใช ้
มาตรฐาน  ค 2.2  เขา้ใจและวเิคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบติัของรูปเรขาคณิต  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป 
                            เรขาคณิตและทฤษฏีบททางเรขาคณิต และน าไปใช ้
สำระที ่3  สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1   เขา้ใจกระบวนการทางสถิติ  และใชค้วามรู้ทางสถิติในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้  ความน่าจะเป็น  และน าไปใช ้
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ค 21101 คณติศำสตร์                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1ภำคเรียนที ่1                                    เวลำ  60 ช่ัวโมงจ ำนวน1.5หน่วยกติ       
 

ศึกษำ  จ านวนและพีชคณิต  การวดั  และเรขาคณิต  เก่ียวกบัจ านวนตรรกยะและความสัมพนัธ์
ของจ านวนตรรกยะในความรู้ เร่ือง จ านวนเต็ม  สมบติัของจ านวนเต็ม  ทศนิยม และเศษส่วน  จ  านวน
ตรรกยะ และสมบติัของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก และการน า
ความรู้เก่ียวกบัจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะและเลขยกก าลงัไปใช้ในการแก้ปัญหา  การใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และรูปเรขาคณิตสองมิติ  โดยน าความรู้เก่ียวกบัการสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิต ไปใชใ้นชีวิตจริง  รวมไปถึงมิติสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิตในเร่ืองของหนา้ตดั ภาพ
ท่ีไดจ้ากการมองดน้หนา้  ดา้นขา้ง และดา้นบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก ์
(โดยสอดแทรกถึงหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 
 โดยใช้  ความรู้  วธีิการ  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายใน
การแก้ปัญหา  ให้เหตุผลในการตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดสร้างสรรค ์
 เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 
 
รหัสตัวช้ีวดั    
          ค  1.1  ม.1/1  ม.1/2     
          ค  2.2  ม.1/1  ม.1/2   
 
 รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ค 21102 คณติศำสตร์                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1ภำคเรียนที ่2                                    เวลำ  60 ช่ัวโมงจ ำนวน1.5หน่วยกติ       
 

ศึกษำ  จ านวนและพีชคณิต  สถิติ และความน่าจะเป็น เก่ียวกับอัตราส่วน ในความรู้ เร่ือง 
อตัราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน สัดส่วน และ ร้อยละไปใชใ้นการแกปั้ญหา  สมบติัของการเท่ากนั 
และสมบติัของจ านวน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  และการน า
ความรู้เก่ียวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  ความรู้เก่ียวกับกราฟ และ
ความสัมพนัธ์เชิงเส้น เร่ืองสมการเชิงเส้นสองตวัแปรและกราฟของความสัมพนัธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง  ความรู้ทางสถิติ เร่ืองการตั้งค  าถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูล  การแปร
ความหมายขอ้มูล และการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  (โดยสอดแทรกถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 
 โดยใช้  ความรู้  วธีิการ  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายใน
การแก้ปัญหา  ให้เหตุผลในการตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดสร้างสรรค ์
 เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 
   
รหัสตัวช้ีวดั    
          ค  1.1   ม.1/3   
          ค  1.3   ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3        
          ค  3.1   ม.1/1   
           
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ค 22101 คณติศำสตร์                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2ภำคเรียนที ่1                       เวลำ  60 ช่ัวโมงจ ำนวน1.5หน่วยกติ       
 
             ศึกษา จ านวนและพีชคณิต การวดัและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น เก่ียวกบั ทฤษฏีบท 
พีทาโกรัสและบทกลบั การน าความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีบทพีทาโกรัสและบทกลบัไปใช้ในชีวิตจริง น า
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง  จ  าแนกจ านวนจริงและยกตวัอยา่งจ านวนตรรกยะ  จ  านวนอตรรกยะ  
พร้อมทั้งอธิบายความสัมพนัธ์ของการยกก าลงัการหารากของจ านวนจริงและระบุรากท่ีสองและราก 
ท่ีสามของจ านวนจริง  การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เก่ียวกบั
พื้นท่ีผวิของปริซึมและทรงกระบอกไปใชใ้นการแกปั้ญหา เขา้ใจเก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิตในเร่ือง
การเล่ือนขนาน การสะทอ้น และการหมุน และการน าไปใช ้บอกภาพท่ีเกิดข้ึนจากการเล่ือนขนาน การ
สะทอ้น การหมุนรูปตน้แบบและอธิบายวิธีการท่ีจะไดภ้าพท่ีปรากฏเม่ือก าหนดรูปตน้แบบและภาพนั้น
ให้ หาพิกดัของจุดและอธิบายลกัษณะของรูปท่ีเกิดจากการเล่ือนขนาน การสะทอ้น และการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกดัฉาก  เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม และการน าความรู้เก่ียวกบัเลขยก
ก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  การบวก การลบ การคูณพหุนามและการหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมี
ผลหารเป็นพหุนาม (โดยสอดแทรกถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน)  

โดยใช้  ความรู้  วธีิการ  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายใน
การแก้ปัญหา  ให้เหตุผลในการตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดสร้างสรรค ์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียน  เกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
          ค 1.1  ม.2/1  ม.2/2                                             ค 2.1   ม.2/1  ม.2/2                      
          ค 1.2  ม.2/1                                               ค 2.2  ม.2/3   ม.2/5               
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค 22102 คณติศำสตร์                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2ภำคเรียนที ่2                                เวลำ  60 ช่ัวโมงจ ำนวน1.5หน่วยกติ       
 
             ศึกษำ จ  านวนและพีชคณิต การวดัและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น เก่ียวกบัเส้นขนาน 
สมบติัของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความเท่ากันทุกประการ 
ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม การน าความรู้เก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการไปใช้ในการ
แกปั้ญหา สถิติ การน าเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูล คือ แผนภาพจุด แผนภาพตน้-ใบ  ฮิทโทแกรม ค่ากลาง
ของขอ้มูล การแปลความหมายผลลพัธ์ และ การน าสถิติไปใชใ้นชีวิตจริง  การสร้างทางเรขาคณิต การ
น าความรู้เก่ียวกบัเรขาคณิตไปใชใ้นชีวติจริง  การแยกตวัประกอบของพหุนาม การแยกตวัประกอบของ
พหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ และการใช้ผลต่างก าลังสอง (โดย
สอดแทรกถึงหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 

โดยใช้  ความรู้  วธีิการ  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายใน
การแก้ปัญหา  ให้เหตุผลในการตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดสร้างสรรค ์
              เพ่ือให้ผู้เรียน  เกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวช้ีวดั 
          ค 1.2  ม. 2/2  
          ค 2.2  ม. 2/1   ม. 2/2    ม. 2/4 
          ค 3.1  ม. 2/1  
                    
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ค 23101 คณติศำสตร์                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3ภำคเรียนที ่1                             เวลำ  60 ช่ัวโมงจ ำนวน1.5หน่วยกติ       
 

ศึกษำ จ  านวนและพีชคณิต การวดัและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น เก่ียวกบัการแกปั้ญหา
โดยใช้อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  การแยกตวัประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองท่ีอยู่ในรูป
ผลบวกและผลต่างของก าลงัสามและการแยกตวัประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสาม   ประยุกต์ใช้
สมการก าลงัสองตวัแปรเดียวในการแกโ้จทยปั์ญหา  ใชส้มบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ยในการแกปั้ญหา 
ใช้ความรู้เก่ียวกบัฟังก์ชนัก าลงัสองในการการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนภาพกล่อง  อ่านและแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  (โดยสอดแทรกถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 

โดยใช้  ความรู้  วธีิการ  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายใน
การแก้ปัญหา  ให้เหตุผลในการตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดสร้างสรรค ์ 
              เพ่ือให้ผู้เรียน  เกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวช้ีวดั 
          ค 1.2  ม. 3/1   ม. 3/2  
    ค 1.3  ม. 3/1   ม. 3/2 
          ค 2.2  ม. 3/1    
          ค 3.1  ม. 3/1    
                    
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ค 23102 คณติศำสตร์                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3ภำคเรียนที ่2                                    เวลำ  60 ช่ัวโมงจ ำนวน1.5หน่วยกติ       
 

ศึกษำ จ  านวนและพีชคณิต การวดัและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น เก่ียวกบัการแกร้ะบบ
สมการเชิงเส้นสองตวัแปร การแก้โจทยปั์ญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร ใช้ทฤษฎีบท
เก่ียวกบัวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  การหาปริมาตรและพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรง
กลม  น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น  โอกาสของเหตุการณ์ การทดลองสุ่มและน าผลท่ีไดไ้ปหาความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ และใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
(โดยสอดแทรกถึงหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 

โดยใช้  ความรู้  วธีิการ  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายใน
การแก้ปัญหา  ให้เหตุผลในการตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดสร้างสรรค ์ 
              เพ่ือให้ผู้เรียน  เกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวช้ีวดั 
          ค 1.3  ม. 3/3  
          ค 2.1  ม. 3/1   ม. 3/2     
          ค 2.2  ม. 3/2   ม. 3/3 
        ค 3.2  ม. 3/1 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
วชิาวทิยาศาสตร์        รหสั ว21101    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วชิาวทิยาศาสตร์        รหสั ว21103    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
วชิาวทิยาศาสตร์        รหสั ว22101    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วชิาวทิยาศาสตร์        รหสั ว22103    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
วชิาวทิยาศาสตร์        รหสั ว23101    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วชิาวทิยาศาสตร์        รหสั ว23102    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

สำระที ่1 วทิยำศำสตร์ชีวภำพ 
มำตรฐำน ว 1.1    เขา้ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงไม่มีชีวติกบัส่ิงมีชีวิต

และ ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลงังาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประซากร ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ ทรัพยากรธรรมซาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมซาติและการแก้ไข ปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมทั้ งน่าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

มำตรฐำน ว 1.2    เขา้ใจสมบติัของส่ิงมีชีวติ หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ การล าเสียงสารเขา้และออกจาก 
                             เซลลค์วามสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตวแ์ละมนุษยท่ี์  
                             ท  างานสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของอวยัวะต่าง ๆ ของพืช 
                             ท่ีท  างานสัมพนัธ์กนั รวมทั้ง น่าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มำตรฐำน ว 1.3    เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม สาร 
                             พนัธุกรรมการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทาง 
                             ชีวภาพและววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ รวมทั้งน่าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สำระที ่๒ วทิยำศำสตร์กำยภำพ 
มำตรฐำน ว ๒.๑  เขา้ใจสมบติัของสสาร องคป์ระกอบของสสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสสาร 
                             กบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค หลกัและธรรมซาติของการ 
                             เปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
มำตรฐำน ว ๒.๒  เขา้ใจธรรมซาติของแรงในชีวติประจ าวนั ผลของแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ ลกัษณะการ 
                              เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุ รวมทั้งน่าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๒.๓ เขา้ใจความหมายของพลงังาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ 

ระหวา่งสสารและพลงังาน พลงังานในชีวติประจ าวนั ธรรมซาติของคล่ืน 
ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั เสียง แสง และคล่ืนไม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน่าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

สำระที ่๓ วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 
มำตรฐำน ว ๓.๑  เขา้ใจองคป์ระกอบ ลกัษณะ กระบวนการเกิด และววิฒันาการของเอกภพ กาแล็กซี  
                            ดาวฤกษ ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวติ 
                            และการประยกุตใ์ช่เทคโนโลยอีวกาศ 
 
มำตรฐำน ว ๓.๒  เขา้ใจองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง 
                              ภายในโลก และ บนผวิโลก ธรณีพิบติัภยั กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ 
                              และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว21101 วทิยำศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่1       เวลำ   60   ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ                               
  
 ศึกษา วิเคราะห์  ศึกษาเก่ียวกบัสารรอบตวั สมบติัของสาร การจ าแนกสารดว้ยสถานะ เน้ือ
สาร และขนาดอนุภาคของสารการเปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธ์ิและสารผสม สมบติัของสาร
บริสุทธ์ิและสารผสม การใชค้วามรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนั
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั การศึกษากระบวนการล าเลียงสารสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วย
วิธีการแพร่และออสโมซีส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง การล าเลียง
สารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพนัธ์ของพืช และเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 

โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถคิด แก้ปัญหา การส่ือสาร  การอภิปราย  น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เช่ือมโยง
อธิบายปรากฏการณ์หรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั   สามารถจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูล  ส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้ได ้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

  
   
รหัสตัวช้ีวดั 

ว 1.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
ว 1.2  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14     
          ม.1/15 ม.1/16 ม.1/7 ม.1/18 

 ว 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8 
 
รวมทั้งหมด  26  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว21103 วทิยำศำสตร์               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2       เวลำ  60   ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ                              
  
 ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกบัอุณหภูมิและการวดั ผลของความร้อนท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสาร 
สมดุล การถ่ายโอนพลงังานความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของ
รังสีจากดวงอาทิตยต่์อบรรยากาศ องคป์ระกอบของบรรยากาศ ไดแ้ก่ อุณหภูมิอากาศ ความดนัอากาศ 
ความช้ืนอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อนมรสุม การพยากรณ์อากาศ และการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ สามารถคิด แกปั้ญหา การส่ือสาร  การอภิปราย และสามารถน าความรู้และหลกัการไปใช้
ประโยชน์  เช่ือมโยงอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั   สามารถจดักระท าและ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
  
รหัสตัวช้ีวดั 
 ว 2.2      ม.1/1 
 ว 2.3   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7   
 ว 3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
   
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว22101 วทิยำศำสตร์                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่1                       เวลำ  60  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ                          
  
 ศึกษาเก่ียวกับระบบร่างกายมนุษย  ์ระบบหายใจ โครงสร้างและหน้าท่ีของอวยัวะในระบบ
หายใจ การหายใจ การดูแลรักษาอวยัวะในระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย โครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะ
ในระบบขบัถ่าย กลไกการก าจดัของเสีย การดูแลรักษาอวยัวะขบัถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสร้าง
และหน้าท่ีของอวยัวะในระบบหมุนเวียนเลือด การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษา
อวยัวะในระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท โครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะในระบบประสาท การ
ท างานของระบบประสาท การดูแลอวยัวะในระบบประสาท ระบบสืบพนัธ์ โครงสร้างและหน้าท่ีของ
อวยัวะในระบบสืบพนัธ์ ฮอร์โมนเพศ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การคุมก าเนิด ศึกษาเก่ียวกบัการ
แยกสารผสม การระเหยแห้ง การตกผลึก การกลัน่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกดัด้วยตวัท า
ละลาย การน าวธีิการแยกสารไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนั ศึกษาเก่ียวกบัสารละลาย สภาพละลายได้
สาร ความเขม้ขน้ของสารละลาย การใชส้ารละลายในชีวติประจ าวนั 

 โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถคิด แก้ปัญหา การส่ือสาร  การอภิปราย และสามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เช่ือมโยงอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั   สามารถจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูล  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

ว 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6  , ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11, ม.2/12,  
          ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 
ว 2.1  ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 , ม.2/6 

   
รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว22103 วทิยำศำสตร์                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่2           เวลำ  60  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ  
               
 ศึกษาเก่ียวกบัเก่ียวกบัแรงและการเคล่ือนที แรง แรงดนัในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน 
โมเมนต์ของแรง แรงในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ี ระระทางและการกระจดั อตัราเร็ว ความเร็ว ศึกษา
เก่ียวกับงานและพลังงาน งาน ก าลัง เคร่ืองกลอย่างง่าย พลังงาน ประเภทของพลังกล กฎอนุรักษ์
พลงังาน ศึกษาเก่ียวกบัโลกและการเปล่ียนแปลง เช้ือเพลงซากดึกด าบรรพ์ ถ่านหิน หินน ้ ามนั ปิโตร
เล่ียม พลงังานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน 
หนา้ตดัขา้งหนา้ดิน ปัจจยัในการเกิดดิน สมบติัของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน ้า น ้ าบนดิน 
น ้าใตดิ้น การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า ภยัพิบติัท่ีเกิดจากหนา้ดิน 

 โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถคิด แก้ปัญหา การส่ือสาร  การอภิปราย และสามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เช่ือมโยงอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั   สามารถจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูล  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ว 2.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11 
          ม.2/12 , ม.2/13, ม.2/14 , ม.2/15 
ว 2.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ว 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 
 

รวมทั้งหมด  31  ตัวช้ีวดั 
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อธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว23101 วทิยำศำสตร์                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1                    เวลำ  60  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ                             
  

ศึกษาเก่ียวกบัระบบนิเวศ องคป์ระกอบของระบบนิเวศความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ พนัธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน การถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม การแบ่งเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ความผิดปกติทางพนัธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วสัดุในชีวิตประจ าวนั สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ เซรามิก และวสัดุผสม 
ผลกระทบจากการใช้วสัดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวสัดุผสม ผลกระทบจากการใชว้สัดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิก และวสัดุผสมปฎิกิริยาเคมี การเกิดปฎิกิริยาเคมี ประเภทของปฎิกิริยาเคมี ปฎิกิริยาเคมี
ในชีตวติประจ าวนั    

 โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถคิด แก้ปัญหา การส่ือสาร  การอภิปราย และสามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เช่ือมโยงอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั   สามารถจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูล  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

ว 1.1    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
ว 1.3    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 ม.3/10, ม.3/11  
ว 2.1    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4,ม.3/5, ม.3/6,ม.3/7, ม.3/8   
 

รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวดั 
 

 

 
 
 
 

 



32 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว23103 วทิยำศำสตร์              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่2              เวลำ 60 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.5  หน่วยกติ                              
  

ศึกษา วิเคราะห์ ปริมาณทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้ากับความต่างศกัย์ กฎของโอห์ม ความต้านทาน ตวัต้านทาน การต่อตวัต้านทานแบบ
อนุกรมและแบบขนาน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตวัเก็บประจุ วงจร การ
ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พลงังานไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า การค านวณค่าไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบา้น อุปกรณ์
ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น การใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั การเกิดคล่ืน ส่วนประกอบ
ของคล่ืน คล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้าในบ้าน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดคล่ืน 
ส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและเคร่ืองใขไ้ฟฟ้าในบา้น การใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและ
ปลอดภัย กรเกิดคล่ืน ส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ประโยชน์และการป้องกนัอนัตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะทอ้นของแสงบนกระจกเงาราบ การ
สะทอ้นของแสงบนกระจกเงาโคง้ การหกัเหของแสงผ่านเลนส์ การทดลองการหักเหของแสง การเกิด
จากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัแสง เช่น รุ้ง มิราจ และการท างานของทศันอุปกรณ์ เช่น แวน่ขยาย 
กระจกโคง้จราจร การมองเห็นวตัถุ ความสว่างของแสง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย ์การ
เกิดฤดูกาล การเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย ์การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรม การเกิดน ้ าข้ึนน ้ าลง น ้ าเป็น น ้ า
ตาย เทคโนโลยอีวกาศ กลอ้งโทรทรรศน์ ดาวเทียมและยานอวกาศ นกับินอวกาศ และโครงการอวกาศ  

 โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถคิด แก้ปัญหา การส่ือสาร  การอภิปราย และสามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เช่ือมโยงอธิบายปรากฏการณ์หรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั   สามารถจดัท าและวิเคราะห์ขอ้มูล  ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

ว 2.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 ม.3/10, ม.3/11, ม.3/12,  
           ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17,ม.3/18, ม.3/19, ม.3/20, ม.3/21    
ว 3.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4   
 

รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวดั 
 



33 

 

โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 (วชิำกำรออกแบบและเทคโนโลย ี/วทิยำกำรค ำนวณ ) 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
วชิาการออกแบบและเทคโนโลย ี รหสั ว21102          1 ชัว่โมง/สัปดาห์      20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วชิาวทิยาการค านวณ              รหสั ว21104          1 ชัว่โมง/สัปดาห์      20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
วชิาการออกแบบและเทคโนโลย ี รหสั ว22102          1 ชัว่โมง/สัปดาห์      20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วชิาวทิยาการค านวณ              รหสั ว22104          1 ชัว่โมง/สัปดาห์      20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
วชิาการออกแบบและเทคโนโลย ี รหสั ว23102          1 ชัว่โมง/สัปดาห์      20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วชิาวทิยาการค านวณ              รหสั ว23104          1 ชัว่โมง/สัปดาห์      20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

(วชิำกำรออกแบบและเทคโนโลย ี/วทิยำกำรค ำนวณ ) 
 
สำระที ่๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขา้ใจแนวคิดหลกัของเทคโนโลยเีพื่อการด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง 
                           รวดเร็ว ใชค้วามรู้และทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อ 
                           แกปั้ญหา หรือพฒันางานอยา่งมีความคิดสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการออกแบบเชิง 
                           วศิวกรรม  เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม  
                            และส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขา้ใจและใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแกปั้ญหาท่ีพบในชีวติจริงอยา่งเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนั และมีจริยธรรม   
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว21102  กำรออกแบบและเทคโนโลย ี           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่1              เวลำ 20 ช่ัวโมง     จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ศึกษาแนวคิดหลกัของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรในชีวิตประจ ำวัน รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตดัสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ดว้ยการทดสอบ ประเมินผล ระบุ
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนอผลการแกปั้ญหา เลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและปลอดภยั 

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการพฒันาเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความ
ตอ้งการ ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาภายใตเ้ง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมี ทดสอบ ประเมินผล อภิปรายผล
หรือขอ้บกพร่องท่ี เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาต่อยอด และน าเสนอผล
การแกปั้ญหา  

เพื่ อให้ผู ้เรียน มีความรู้และทักษะเก่ียวกับว ัส ดุ  อุปกรณ์  เค ร่ืองมือ  กลไก  ไฟฟ้า  หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและปลอดภยั มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดหลกัของ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัและสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สามารถ
ระบุปัญหาหรือความตอ้งการในชีวิตประจ าวนัได ้ มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม และค่ำนิยมในกำรใช้
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวช้ีวดั 
            ว  4.1   ม 1/1 , ม 1/2, ม 1/3 , ม 1/4 ,  ม 1/5   

  
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว21104  วทิยำกำรค ำนวณ            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2              เวลำ 20 ช่ัวโมง     จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ศึกษาการออกแบบอลักอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปั้ญหาหรืออธิบายกำรท ำงำนที่

พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร เง่ือนไข วนซ ้ า การออกแบบ
อลักอริทึม เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
Scratch, python, java และ c เป็นตน้  ศึกษาการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลใน
ชุมชน ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั การ
จดัการอตัลกัษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ใช้ส่ือและแหล่งขอ้มูลตามขอ้ก าหนดและ
ขอ้ตกลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ฝึกทกัษะการคิด การแกปั้ญหา การ
วางแผนการเรียนรู้ ใช้ทกัษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรม
อยา่งง่าย ใชก้ระบวนการคน้ควา้ การศึกษาดว้ยตนเอง และการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา การรวบรวมขอ้มูล 
การประมวลผล การประเมินผล การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ  

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจ  การออกแบบอลักอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรม การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ส าหรับแก้ปัญหาการท างานท่ีพบในชีวิตจริง แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์   สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล เพื่อแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความ
เขา้ใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต เป็นผู้ที่มี
จิตวทิยำศำสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมในกำรใช้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวช้ีวดั 
           ว 4.2   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว22102  กำรออกแบบและเทคโนโลย ี           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่1              เวลำ 20 ช่ัวโมง     จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

 
          ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึน สาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรในชุมชนหรือท้องถิ่น 
สรุปกรอบของปัญหา  ด าเนินการสืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่
การออกแบบแนวทางการแกปั้ญหา  ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจ
เลือกขอ้มูลท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ วางแผน
ขั้นตอนการท างานและด าเนินการแกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา
หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้รอบเง่ือนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนอผล
การแก้ปัญหา ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แกปั้ญหาหรือพฒันางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และปลอดภยั 
           โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแกปั้ญหา  การคน้ควา้และคิดคน้ทาง
เทคโนโลยี การเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แกปั้ญหา  และการจดัการ ทกัษะในการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ
ตดัสินใจ 
          เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ แก้ปัญหาหรือพฒันางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ

ปลอดภยั ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยำศำสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมในกำรใช้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีย่ำงสร้ำงสรรค์ ตดัสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ตวัช้ีวดั 

          ว 4.1   ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
 

รวมทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว22104  วทิยำกำรค ำนวณ            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่2              เวลำ 20 ช่ัวโมง     จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ศึกษาการออกแบบอลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิงค านวณ  ในการแกปั้ญหาหรือการท างานท่ีพบใน

ชีวิตจริงหรือในท้องถิ่น   การแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดเชิงค านวณ การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้
ตรรกะและฟังก์ชนัในการแกปั้ญหา โดยใชซ้อฟตแ์วร์ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java, 
c  อภิปรายองค์ประกอบและหลกัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีการส่ือสาร การ
ประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจา้ของผลงาน การ
ก าหนดสิทธิการใชข้อ้มูล  

โดยใชแ้นวคิดเชิงค านวณและขั้นตอนการแกปั้ญหา กระบวนการท างานกลุ่ม ไปประยกุตใ์ชใ้น
การเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ปฏิบติัการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานในดา้นต่าง ๆ  

เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ประยุกตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 
 
 
ตวัช้ีวดั 

           ว 4.2   ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

รวมทั้งหมด  4 ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว23102  กำรออกแบบและเทคโนโลย ี           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1              เวลำ 20 ช่ัวโมง     จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพนัธ์

ของเทคโนโลยีกบัศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ระบุปัญหาหรือความตอ้งการ
ของชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
การออกแบบวิธีการแกปั้ญหาภายใตเ้ง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู ่เทคนิคหรือวิธีการในการน าเสนอแนว
ทางการแกปั้ญหา การวางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอน อุปกรณ์
และเคร่ืองมือในการสร้างช้ินงาน การสร้างช้ินงาน การตรวจสอบช้ินงาน การน าเสนอผลงาน  

โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การรวบรวม การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา เปรียบเทียบ และ
ตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีจ าเป็น ภายใตเ้ง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทดสอบ ประเมินผล และให้เหตุผล
ของปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รอบเง่ือนไข ใช้ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะของงาน และปลอดภยั 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีกบัศาสตร์อ่ืน สามารถ
ระบุปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงความถูกตอ้งดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีจ าเป็น ภายใตเ้ง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู ่ส าหรับเป็นแนวทางการแกปั้ญหาหรือ
พฒันางานอาชีพ เป็นผู้ทีม่ีจิตวทิยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 
 
ตวัช้ีวดั 

          ว 4.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
 

รวมทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว23104  วทิยำกำรค ำนวณ            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่2              เวลำ 20 ช่ัวโมง     จ ำนวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการพฒันาแอปพลิเคชนั Internet of Things (IoT) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ใน

การพฒันาแอปพลิเคชัน การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลใน
ท้องถิ่น การประมวลผล การสร้างทางเลือก การประเมินผล การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การสืบคน้หาแหล่งตน้ตอของขอ้มูล เหตุผลวิบติั 
(logical fallacy) ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทนัส่ือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภยัและมีความรับผิดชอบ กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดยชอบธรรม 
(fair use)  

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายในการพฒันาแอปพลิเคชัน เก็บ
รวบรวมประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวตัถุประสงค์  ประเมินความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการใหข้่าวสารท่ีผิด  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
ปลอดภยั และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้น
โดยชอบธรรม 

เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาแอปพลิเคชนั มีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะ รู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยี  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภยั และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้น
โดยชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลย ี
 
 
ตวัช้ีวดั 

           ว 4.2   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 

รวมทั้งหมด  4 ตวัช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสั ส21101    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสั ส21103    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสั ส22101    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสั ส22103    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสั ส23101    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสั ส23103    3 ชัว่โมง/สัปดาห์      60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

 
สำระที ่1     ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
                               ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตาม 
                               หลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
มาตรฐาน ส  1.2    เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษา 
                               พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

สำระที ่2     หน้ำทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และกำรด ำเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 
                               ธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ      
                               สังคมโลกอยา่งสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2    เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่  ศรัทธา  และ 
                              ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง 
                               เป็นประมุข 

สำระที ่3   เศรษฐศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ้ 
                            ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ 
                            หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  
                             และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สำระที ่5  ภูมศิำสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมี

ผลต่อการใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา  วเิคราะห์ และสรุป
ขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2   เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการ 
                             สร้างสรรคว์ถีิการด าเนินชีวติ  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร    
                             และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 21101 สังคมศึกษำฯ                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1 ภำคเรียนที ่1                             เวลำ  60 ช่ัวโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและผูอ่ื้น หลกัการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยกับวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเขา้ใจ
ผดิต่อกนั ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองเด็ก กฎหมาย
การศึกษา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง และศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน สังคม ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและ
ความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบนั
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทาน และกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก และเกิดองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ส 2.1 ม .1/1 ม.1/2 ม .1/3 ม .1/4 
 ส 2.2 ม .1/1 ม.1/2 ม .1/3 
 ส 3.1 ม. 1/1 ม. 1/2 ม. 1/3 
 ส 3.2 ม.1/1 ม. 1/2 ม. 1/3 ม. 1/4 
รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 21103 สังคมศึกษำฯ                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1 ภำคเรียนที ่2                              เวลำ  60 ช่ัวโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกติ 
   

    ศึกษาการเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้น
ขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย และทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวนั เวลา ของประเทศไทยกบัทวีปต่าง ๆ วเิคราะห์เช่ือมโยง
สาเหตุ และแนวทางป้องกันภยัธรรมชาติ และการระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ส ารวจและอธิบายท าเลท่ีตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียโดยใช้แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย วิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพ 
และสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
    โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ท่ีไดเ้ป็นแผนผงั
ความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
    เพื่อให้เห็นความส าคัญและท าความเข้าใจเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว เลือกใช้และ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 22101 สังคมศึกษำฯ                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2 ภำคเรียนที ่1                                เวลำ  60 ช่ัวโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกติ 
 
              ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม ความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมยัปัจจุบนั 
กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดี และศึกษา วเิคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ การพึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรใน
โลกท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขนัทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ ปริมาณการผลิตและราคาสินคา้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนและการ
ออม ปัจจยัการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการเสนอแนว
ทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุม้ครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผูบ้ริโภค   
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้
ขอ้มูล และกระบวนการทางสังคม 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี ด ารงชีวิตร่วมกนั 
ในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์น
ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นไทย มีความรู้ ความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ส 2.1  ม.2/1 ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
 ส 2.2  ม.2/1 ม.2/2 
 ส 3.1  ม.2/1 ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
 ส 3.2  ม.2/1 ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4 
รวมทั้งหมด 14 ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 22103 สังคมศึกษำฯ                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2 ภำคเรียนที ่2                                เวลำ  60 ช่ัวโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะทางกายภาพ และสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง
กายภาพ และสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมอนัเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคมของทวปีแอฟริกา แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและ
แอฟริกา สาเหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป
และแอฟริกา 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ในการสืบคน้ขอ้มูล มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวนิยั  
มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ส 5.1 ม.2/1 ม.2/2 
ส 5.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  
   
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 23101 สังคมศึกษำฯ                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3 ภำคเรียนที ่1                                เวลำ  60 ช่ัวโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกติ 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหวา่งคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองผูอ่ื้นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือกรับ
วฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ และการเสนอแนวคิดใน
การลดความขดัแยง้ การด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ท่ี
ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ  ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
แนวทางแก้ไข และศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความส าคญั
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการ
วา่งงานและแนวทางการแกปั้ญหา สาเหตุและวิธีการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ การมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 

โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
และกระบวนการปฏิบติั  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม                                 
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคม
โลก เห็นความส าคญัและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ในดา้นวนิยั ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

รหัสตัวช้ีวดั  
              ส 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5      
 ส 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4       
 ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3        
 ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 23103 สังคมศึกษำฯ                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3     ภำคเรียนที ่2                            เวลำ  60 ช่ัวโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกติ 
 
               ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมอนัเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ระบุแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ส ารวจและอภิปราย
ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศ
ไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยั มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมี
จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 
 ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
  
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

( วชิำประวตัศิำสตร์ ) 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
ประวติัศาสตร์  รหสั ส21102  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวติัศาสตร์  รหสั ส21104  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
ประวติัศาสตร์  รหสั ส22102  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวติัศาสตร์  รหสั ส22104  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
ประวติัศาสตร์  รหสั ส23102  1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวติัศาสตร์  รหสั ส23104  1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

( วชิำประวตัศิำสตร์ ) 

สำระที ่4     ประวตัิศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถ

ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในด้านความสัมพนัธ์

และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและ
สามารถ  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย    มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 21102 ประวตัิศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1 ภำคเรียนที ่1                               เวลำ  20 ช่ัวโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
              ศึกษาความส าคญัของเวลาและช่วงเวลาส าหรับการศึกษาประวติัศาสตร์  ความสัมพนัธ์และ
ความส าคญัของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบนัและอนาคต   ตวัอย่างการใชเ้วลา  ช่วงเวลาและยุคสมยัท่ีปรากฏใน
เอกสารประวติัศาสตร์  ท่ีมาของศกัราชท่ีปรากฏในเอกสารประวติัศาสตร์ไทย ไดแ้ก่  จ.ศ.  /  ม.ศ.  /   
ร.ศ.  /  พ.ศ.  /  ค.ศ.  /  และฮ.ศ. วธีิการเทียบศกัราชต่างๆ ตวัอยา่งการใชศ้กัราชต่างๆท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ไทย  ความหมายและความส าคญัของประวติัศาสตร์และวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั   ตวัอยา่งหลกัฐานในการศึกษาประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั   ทั้งหลกัฐาน
ชั้นตน้และหลกัฐานชั้นรอง  เช่น  ขอ้ความในศิลาจารึกสมยัสุโขทยั   น าวิธีการทางประวติัศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ไทยทีมีอยู่ในท้องถ่ินตนเองในสมยัใดก็ได้และเหตุการณ์ในสมัย
สุโขทัย ศึกษาเวลา ช่วงเวลา และการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ มีความส าคัญต่อการศึกษา
ประวติัศาสตร์ ท าให้เห็นความสัมพนัธ์ และความส าคญัของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบนัและอนาคต มีการน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน และประวติัศาสตร์สุโขทัย 
จะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ศึกษำภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตำมหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล  ควำมมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเง่ือนไขควำมรู้ เง่ือนไข
คุณธรรม พร้อมทั้งมีมิติทำงเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม เข้ำมำบูรณำกำรประยุกต์ใช้   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการ
กลุ่ม กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแกปั้ญหา และวธีิการทางประวติัศาสตร์  
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
                          ส  4.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3  
                          ส  4.2 ม 1/1  
 

รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 21104 ประวตัิศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1     ภำคเรียนที ่2                            เวลำ  20 ช่ัวโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
               ศึกษา วเิคราะห์ พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั ความเส่ือมของอาณาจกัร
สุโขทยั ท่ีตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฒันาการทางประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความร่วมมือผา่นการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนท่ีถือวา่
เป็นพฒันาการของภูมิภาค ท่ีตั้งและความส าคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีพฒันาการของสังคมไทยสมยัปัจจุบนั  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแกปั้ญหา และวิธีการทางประวติัศาสตร์ ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ตำมหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล  กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีเง่ือนไข
ควำมรู้ เง่ือนไขคุณธรรม พร้อมทั้งมีมิติทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมเข้ำมำบูรณำกำรมำ
ประยุกต์ใช้ 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พฒันาการด้านต่างๆ วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
                          ส  4.2     ม 1/2  
                          ส  4.3     ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 
 

รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 22102 ประวตัิศำสตร์                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2 ภำคเรียนที ่1                              เวลำ  20 ช่ัวโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และความส าคญั
ของการตีความหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ และศึกษาวิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่างๆ  อยา่งง่ายๆเช่น  การศึกษาภูมิหลงัของผูท้  าหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง   
สาเหตุ  ช่วงเวลา  รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวติัศาสตร์   เป็นต้น  ตัวอย่างการประเมินความ
น่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวติัศาสตร์ไทยท่ีอยู่ในท้องถ่ินของตวัเอง  หรือ หลักฐานสมยัอยุธยา  
ตวัอย่างการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆในสมยัอยุธยาและธนบุรี   เช่น  ขอ้ความบางตอนในพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา  จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  การแยกแยะระหว่างขอ้มูลกบัความคิดเห็น รวมทั้ง
ความจริงกบัขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์   ตวัอยา่งการตีความขอ้มูลจากหลกัฐานทีแสดง
เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความทาง
ประวติัศาสตร์ 
               โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหาและหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมหลักควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม เข้ำมำบูรณำกำรมำ
ประยุกต์ใช้ 
               เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
                     ส  4.1          ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3  
                     ส  4.2          ม 2/1 ม 2/2 
 

รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 22104 ประวตัิศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2    ภำคเรียนที ่2                            เวลำ  20 ช่ัวโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยุธยา  
พฒันาการอาณาจกัรอยุธยาในดา้นการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ  การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1   และการกูเ้อกราช  ภูมิปัญญาละวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยา  เช่น  
การควบคุมก าลงัคนและศิลปวฒันธรรม  การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2  การกูเ้อกราชและการสถาปนา
อาณาจกัรธนบุรี   ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัธนบุรี ศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ผลงาน
ของบุคคลส าคญัของไทยท่ีมีส่วนสร้างสรรคช์าติไทย เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2  พระสุริโยทยั  พระ
นเรศวรมหาราช  พระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ความส าคญัของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา และอาณาจกัรธนบุรีในดา้นต่างๆ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบุรีท่ีมีต่อ
การพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 
 โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแกปั้ญหา  กำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพยีงตำมหลกัควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล  กำรมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี และมีเง่ือนไข
ควำมรู้  เง่ือนไขคุณธรรม พร้อมทั้งมีมิติทั้งเศรษฐกจิ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรมเข้ำมำบูรณำกำร
ประยุกต์ใช้ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์น
ดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรัก  ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
                  ส  4.3     ม 2/1     ม 2/2     ม 2/3  
 

รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
  

 



55 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 23102 ประวตัิศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3 ภำคเรียนที ่1                                เวลำ  20 ช่ัวโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษา วิเคราะห์ เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ ใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนสนใจ พฒันาการของไทย
สมยัรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความมัน่คง
ของชาติ พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ทางดา้นการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามช่วงสมยัต่างๆ เหตุการณ์ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพฒันา
ชาติไทย 
              โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์  แกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม และหลกัปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพยีง ตำมหลกัควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล  กำรมีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ดี และมีเง่ือนไข
ควำมรู้ เง่ือนไขคุณธรรม พร้อมทั้งมิติทำงเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม เข้ำมำบูรณำกำร
ประยุกต์ใช้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการน าวิธีการทางประวติัศาสตร์ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ในดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  

 
รหัสตัวช้ีวดั 
                      ส  4.1    ม 3/1     ม 3/2 
                      ส  4.2    ม 3/1     ม 3/2  
                      ส  4.3    ม 3/1     ม 3/2  
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
 
               
 

 
 
 
 

 



56 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ส 23104 ประวตัิศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3 ภำคเรียนที ่2                                เวลำ  20 ช่ัวโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมยัประชาธิปไตย พฒันาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป    ผลของการเปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายาม ในการขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ 
              โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์   แกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม และใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมหลักควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล  กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมี
เง่ือนไขควำมรู้  เง่ือนไขคุณธรรม พร้อมทั้งมิติทำงเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม เข้ำมำ
บูรณำกำรประยุกต์ใช้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพฒันาการในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เปล่ียนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเปล่ียนแปลงดังกล่าว มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

 
รหัสตัวช้ีวดั 
                  ส  4.3     ม 3/3     ม 3/4  
 

รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

( รำยวชิำเพิม่เตมิ   พระพุทธศำสนำ ) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
พระพุทธศาสนา   รหสั ส21201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
พระพุทธศาสนา   รหสั ส21202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
พระพุทธศาสนา   รหสั ส22201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
พระพุทธศาสนา   รหสั ส22202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
พระพุทธศาสนา   รหสั ส23201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
พระพุทธศาสนา   รหสั ส23202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ส21201 พระพทุธศำสนำ                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายการสังคายนา การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย ความส าคญั
ของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพฒันาตนและครอบครัว พุทธ
ประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ประวติัพระมหากสัสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นาง
วิสาขา พระเจา้อโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพนัธ์ 
ชาดกในเร่ือง อมัพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง ความจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบติัตนต่อศา
สนิกชนอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวติ น าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว รักษาส่ิงแวดล้อม มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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อธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ส21202 พระพทุธศำสนำ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่ 2                   เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ                  
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย และปฏิบติัตนตามหลกัพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ใน
เร่ือง ขนัธ์ 5 (ธาตุ 4) สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) ในเร่ืองหลกักรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ใน
เร่ือง สุข 2 (กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเร่ืองไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 
โกศล 3 มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบณัฑิต บูชาผูค้วรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเร่ือง ย   เว เสวติ ตาทิ
โส (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้ น) อตฺตนา โจทยตฺตาน  (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณ  เสยฺโย 
(ใคร่ครวญก่อนจึงท าดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนท่ีครองไม่ดี น าทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตาม
หลกัธรรมและน าไปพฒันา แกปั้ญหาของตนและครอบครัวในการด ารงชีวติแบบพอเพียงและดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิด
แบบโยนิโสมนสิการ (วธีิคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม วธีิคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต ์แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ  
วเิคราะห์และปฏิบติัตนเก่ียวกบัการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจดัโต๊ะหมู่บูชา การ
จุดธูปเทียน การจดัเคร่ืองประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบติัตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเร่ืองค าอาราธนา
ต่างๆ ประวติั ความส าคญั และการปฏิบติัตนในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวติ น าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว รักษาส่ิงแวดล้อม มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

 
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ส22201 พระพทุธศำสนำ                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่ 1                       เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ             
 

  ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบา้น ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ การพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสังคม พุทธประวติั ตอน
ผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวติัพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ นางขชุชุตตรา พระเจา้พิมพิสาร 
มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม-ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและ
แกปั้ญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีวินยั ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



61 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ส22202 พระพทุธศำสนำ           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ 2   ภำคเรียนที ่ 2                     เวลำ   40  ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ                  

 
ศึกษา วเิคราะห์ อธิบายและปฏิบติัตนตามธรรมคุณ และปฏิบติัตนตามขอ้ธรรมส าคญัในกรอบ

อริยสัจ 4 ในเร่ือง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ในเร่ือง ขนัธ์ 5 (อายตนะ) สมุทยั (ธรรมท่ี
ควรละ) ในเร่ืองหลกักรรม (สมบติั 4 วิบติั 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรร ลุ) 
ในเร่ือง สุข 2 (สามิส นิรามิส) มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเร่ือง บุพพนิมิตของมชัฌิมาปฏิปทา ดรุณ
ธรรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเร่ือง ประพฤติธรรม เวน้จาก
ความชัว่ เวน้จากการด่ืมน ้ าเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ 
ปาปก   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน   การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตดว้ยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ สวดมนตแ์ปล แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบติัตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลกัค าสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและ
แกปั้ญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีวินยั ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ส23201 พระพทุธศำสนำ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่ 1                   เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ                    
 

 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน พุทธประวติัจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา (พระอญัญาโกณฑญัญะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจา้ปเสนทิโกศล) 
ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวณัณหังสชาดก)  ศาสนิกชนตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
ศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัด์ิ) 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวติ น าไปพฒันาและแกปั้ญหา
ของชุมชนและสังคม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5    
 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10  
 

รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ส23202  วชิำพระพทุธศำสนำ         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่ 2                 เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกติ            

 
  ศึกษา วเิคราะห์ และอธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมส าคญัในกรอบอริยสัจ 4 ในเร่ืองทุกข ์(ธรรม

ท่ีควรรู้) ประกอบดว้ยขนัธ์ 5 (ไตรลกัษณ์) สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) ประกอบดว้ย หลกักรรม (วฏัฏะ 3) 
ปปัญจธรรม 3 (ตณัหา, มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบดว้ย อตัถะ 3 มรรค (ธรรมท่ีควร
เจริญ) ประกอบดว้ย มรรคมีองค ์8 ปัญญา 3  สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวตัถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 
(มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล) พุทธศาสนสุภาษิตในเร่ือง อตฺตา หเว 
ชิต  เสยฺโย, ธมฺมจารี สุข  เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปท , สุสฺสูส  ลภเต ปญญ  เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  ในการพฒันาตน เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานและการมีครอบครัว การพฒันาจิต เพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั สวดมนต์แปล  แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ) หน้าท่ีและบทบาทของสาวกและการปฏิบติัตนต่อสาวกไดถู้กตอ้ง 
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ศาสนพิธี 
พิธีกรรม ประวติัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวติของศาสนิกชนในศาสนา
อ่ืน 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวติ น าไปพฒันาและแกปั้ญหา
ของชุมชนและสังคม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ส 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7  
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

( รำยวชิำเพิม่เตมิ   หน้ำที่พลเมือง ) 

จัดกำรเรียนโดยกำรบูรณำกำรเข้ำกบักจิกรรมโรงเรียนในระดับ 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
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 ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
หน้ำทีพ่ลเมือง                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1                          ภำคเรียนที ่ 1   
  

มีส่วนร่วมอนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองมีเหตุผล รอบคอบ หลกัการทรงงานในเร่ืองการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วนัิยในตนเอง ในเร่ืองควำมซ่ือสัตย์สุจริตขยนัหมั่นเพยีร อดทน ใฝ่หำควำมรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่  
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม 
3.เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ  
   พอเพียง 

รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
หน้ำทีพ่ลเมือง                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1                          ภำคเรียนที ่ 2                     
 
          ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวนัิยในตนเอง ในเร่ือง
ควำมซ่ือสัตย์สุจริตอดทน ขยนัหมั่นเพยีร ใฝ่หำควำมรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำทีแ่ละยอมรับผลทีเ่กดิจำกกำร
กระท ำของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นเร่ืองวถีิชีวติ 
วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกนัอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในสังคมพหุวฒันธรรมดว้ย
การเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วม
ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ ในเร่ืองการทะเลาะววิาท ความคิดเห็นไม่ตรงกนั ดว้ยการ
เจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงบัความขดัแยง้ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
4. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  
5. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
หน้ำทีพ่ลเมือง                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2                          ภำคเรียนที ่ 1                     
        

มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
แต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผูอ่ื้นให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเสียสละต่อสังคม 
เห็นคุณค่า อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบติัตน
เป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีและยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ่ื้นใหมี้การปฏิบติัตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมรำโชวำทในเร่ืองกำรมีสติ 
ควำมขยนั อดทน หลกักำรทรงงำนในเร่ืองภูมิสังคม ขำดทุนคือก ำไรและหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษม์ารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะน าผูอ่ื้นใหมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ่ื้นใหมี้ความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
หน้ำทีพ่ลเมือง                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2                          ภำคเรียนที ่ 2                     
 
          ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในเร่ืองการติดตามข่าวสารบา้นเมือง ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรม
ของหอ้งเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทนั
ข่าวสาร ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ใฝ่หา
ความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติ และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดย
ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงสังคม วฒันธรรมในภูมิภำคเอเชียในเร่ืองวถิีชีวติ วฒันธรรม ศำสนำ 
ส่ิงแวดล้อม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนั
และกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิการใชข้องส่วนรวมดว้ยการเจรจาไกล่
เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงบัความขดัแยง้ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
 2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทนัข่าวสาร 
 3. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
 5. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
หน้ำทีพ่ลเมือง                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3                          ภำคเรียนที ่ 1                     
 

มีส่วนร่วมแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษแ์ละยกยอ่งผูมี้มารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ  การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผูอ่ื้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสานและประยกุตข์นบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมรำโชวำทในเร่ืองกำรเสียสละ 
ควำมซ่ือสัตย์ หลกักำรทรงงำนในเร่ืองศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ แกปั้ญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบติัตนเป็นผูมี้
วนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วม แนะน าผูอ่ื้นให้อนุรักษแ์ละยกยอ่งผูมี้มารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะน าผูอ่ื้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยกุตข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ 
    ภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยา่งและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  
     และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
หน้ำทีพ่ลเมือง                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3                          ภำคเรียนที ่ 2                     
 

ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี การใชเ้สรีภาพ
อยา่งรับผดิชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงสังคมวฒันธรรมใน
ภูมิภำคต่ำงๆ ของโลกในเร่ืองวถิีชีวติ วฒันธรรมศำสนำ ส่ิงแวดล้อม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในเร่ือง
ทศันคติ ความคิด ความเช่ือ ชูส้าว ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะทีด่ีของคนไทย ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย แสดงออกถึงควำมรักชำติ ยดึ
มั่นในศำสนำ และเทดิทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตยอนัมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของ 
    บุคคลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
3. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ 
5. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
สุขศึกษา และพลศึกษา รหสั พ21101  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สุขศึกษา และพลศึกษา รหสั พ21102  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
สุขศึกษา และพลศึกษา รหสั พ22101  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สุขศึกษา และพลศึกษา รหสั พ22102  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
สุขศึกษา และพลศึกษา รหสั พ23101  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สุขศึกษา และพลศึกษา รหสั พ23102  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สำระที ่ 1      กำรเจริญเติบโตและพฒันำกำรของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สำระที ่ 2      ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการด าเนินชีวติ 

สำระที ่ 3    กำรเคล่ือนไหว กำรออกก ำลงักำย กำรเล่นเกม  กฬีำไทย  และกฬีำสำกล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

มีวินยั  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั   และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สำระที ่ 4      กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สำระที ่ 5      ควำมปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้ องกันและห ลีก เล่ี ยงปั จจัย เส่ี ยง  พฤ ติกรรม เส่ี ยงต่อสุ ขภาพ  อุบั ติ เห ตุ                         

การใชย้า    สารเสพติด และความรุนแรง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
พ21101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ             
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่1                 เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ                                              

 
                ศึกษาความส าคญัของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุภาพ การเจริญเติบโต 
และพฒันาการของวยัรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท าให้ท างานตามปกติ 
ภาวการณ์เจริญเติบโตของร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในการพฒันาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวยั วิธีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และพฒันาการทาง 
เพศอยา่งเหมาะสม การปฏิเสธเพื่อป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 โดยการ  อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ ศึกษาคน้ควา้ บทบาทสมมุติ  เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความคิด  
ความเข้าใจ มุ่งมั่นในการท างานมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของตนเองและ
ครอบครัว 
 ศึกษา ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระการเคล่ือนไหวและทกัษะพื้นฐาน หลกัการเพิ่มพูน
ความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทกัษะกลไกลและทกัษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการ
เคล่ือนไหวร่างกายเพื่อภารกิจประจ าวนั เพื่อการออกก าลงักาย พร้อมทั้งหลกัความมัน่คงในการออก
ก าลงักาย กิจกรรมเกมและนนัทนาการ เห็นความส าคญัของการออกก าลงักาย ปฏิบติัตามกฎ กติกา ของ
การเล่นและการแข่งขนั รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกนัในกีฬาท่ีเลือก การยอมรับความสามารถและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพื่อเพิ่มทกัษะในการเคล่ือนไหวน าไปสู่กีฬาในชนิดต่าง ๆ น ำ
ทักษะกีฬำใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเล่นกีฬำ มี
ควำมเช่ือมั่นในตนเอง และมีน ำ้ใจนักกฬีำ                                                          
 การวดัผลประเมินผล ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 
 พ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4,   
 พ 1.2 ม.1/1, ม.1/2     
 พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,   
 พ 3.2  ม.1/1, ม.1/1, ม1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6     
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
พ21102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ             
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2                    เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ    
                                           
 ศึกษา การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  การควบคุมน ้ าหนกัของตนเองให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ  วิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั  ลกัษณะและอาการ
ของผูติ้ดสารเสพติดและการป้องกนัการติดสารเสพติด  ความสัมพนัธ์ของการใชส้ารเสพติดกบัการเกิด
โรคและอุบติัเหตุ  วิธีการชกัชวนผูอ่ื้นให้ลด  ละ  เลิกสารเสพติด  โดยใชท้กัษะต่าง ๆโดยการ วเิคราะห์  
อธิบาย  บทบาทสมมุติ  เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  มีระเบียบวินยัเห็น
คุณค่าในตนเอง รู้จกัเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั  ควบคุมน ้ าหนกัของตนเองให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามแบบผลการทดสอบ  ป้องกนัและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  
อุบติัเหตุ  การใชย้า  สารเสพติดและความรุนแรง   
 ศึกษา ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบของการเคล่ือนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ ในการกีฬาและการท างาน หลกัการออกก าลงักาย
และการเล่นกีฬา กฎ กติกา ในการเล่นและการแข่งขนั เพื่อความปลอดภยัและสันติ รูปแบบการเล่นกีฬา
ชนิดต่าง ๆ กลวธีิการรุกและป้องกนั ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขนัและการท างานเป็นทีม การเล่น
และการแข่งขนักีฬาดว้ยความมีน ้ าใจนกักีฬา ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม ขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการท างานเป็นทีม การวางแผนการจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการการมีสมรรถภาพท่ีดีจากการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬา วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางกลไกยอมรับและเห็นคุณค่า
ของการออกก าลงักายเป็นประจ าท่ีส่งผลต่อการมีวิถีชีวติท่ีมีสุขภาพดี การกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้ าใจ
เป็นนกักีฬา แสดงทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะทางกลไกเป็นพื้นฐานและน าไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีมี
รูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ออก
ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ า โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วั
ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพื่อเพิ่มทกัษะในการเคล่ือนไหวน าไปสู่กีฬา
ในชนิดต่าง ๆ น ำทักษะกีฬำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดี
ต่อกำรเล่นกฬีำ มีควำมเช่ือมั่นในตนเอง และมีน ำ้ใจนักกฬีำ 
 การวดัประเมินผล ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั    
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,  พ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 ,ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6        
พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4,  พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    
รวมทั้งหมด  17  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
พ22101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ             
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่1                  เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ                                              

 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ  วเิคราะห์ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยั
เรียน วิธีป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ โดยไม่พึง
ประสงค ์ความส าคญัของความเสมอภาคทางเพศและวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 โดยการ อธิบาย ระบุ วเิคราะห์ เพ่ือให้เกดิควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นใน 
กำรท ำงำน เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำรมนุษย์ เห็นคุณค่ำของตนเองและ
ครอบครัว 
 ศึกษา ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระ มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบักีฬาฟุตบอล ประวติั
ความเป็นมา คุณค่า ลกัษณะของการเล่น กายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกลไก การเล่นกีฬาดว้ยความปลอดภยั การดูและรักษาอุปกรณ์ มารยาทท่ีดีของการเล่น
กีฬา ดูกีฬา กติกา และระเบียบของการแข่งขนั 
 มีส่วนร่วมและปฏิบติัจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมฟุตบอลใน
เร่ืองการส่งลูก การับลูก การเล้ียงลูก การยิงประตู วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในขณะเป็นฝ่ายรับ
และฝ่ายรุก การเล่นเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการแข่งขนักีฬาอย่างถูกตอ้งปลอดภยัและสนุกสนาน 
พร้อมกบัใหเ้รียนรู้การป้องกนัการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา การแกไ้ข การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
เพื่อใหรู้้หลกัและวธีิการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะ มีสมรรถภาพทางกาย 
 เห็นคุณค่า ตระหนกัในความส าคญัของการพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและน าไป
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนั มีระเบียบวนิยั สุขนิสัยท่ีดีและมีน ้าใจนกักีฬา 
รหัสตัวช้ีวดั 
 พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4,   
 พ 1.2 ม.2/1, ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4    
 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4,   
 พ 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5         
รวมทั้งหมด   17   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
พ22102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ             
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่2                    เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ                                              

   
 ศึกษาการเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล  ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ  
ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทยท่ี์มีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพนัธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต  ลกัษณะอาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต  วธีิปฏิบติัตนเพื่อจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด  พฒันาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด  ปัจจยัและแหล่งท่ี
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด  วิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  ทักษะชีวิตในกำร
ป้องกนัตนเองและหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์คับขันทีอ่ำจน ำไปสู่อันตรำย โดยกำร วิเครำะห์  อธิบำย  ศึกษำ
ค้นคว้ำ  กำรน ำเสนอ  ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
มุ่งมั่นในกำรท ำงำน มีระเบียบวินัย  มีจิตสำธำรณะ  เห็นคุณค่ำของตนเองและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพ่ือสุขภำพ ป้องกันและหลีกเลีย่งปัจจัยเส่ียงต่อ
สุขภำพ 
 ศึกษา ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบของการเคล่ือนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ ในการกีฬาและการท างาน หลกัการออกก าลงักาย
และการเล่นกีฬา กฎ กติกา ในการเล่นและการแข่งขนั เพื่อความปลอดภยัและสันติ รูปแบบการเล่นกีฬา
ชนิดต่าง ๆ กลวธีิการรุกและป้องกนั ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขนัและการท างานเป็นทีม การเล่น
และการแข่งขนักีฬาดว้ยความมีน ้ าใจนกักีฬา ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม ขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการท างานเป็นทีม การวางแผนการจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการการมีสมรรถภาพท่ีดีจากการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬา วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางกลไกยอมรับและเห็นคุณค่า
ของการออกก าลงักายเป็นประจ าท่ีส่งผลต่อการมีวิถีชีวติท่ีมีสุขภาพดี การกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้ าใจ
เป็นนกักีฬา แสดงทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะทางกลไกเป็นพื้นฐานและน าไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีมี
รูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ออก
ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ ารวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬา มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง และมีน ้าใจนกักีฬา 
 การวดัประเมินผล ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ 3.1 ม.2/, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4,  พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5       
พ 4.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7,  พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3    
รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวดั 

 



77 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
พ23101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ             
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1                    เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ                                              

 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต 
อิทธิพลและคาดหวงัของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่นส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
และเจริญเติบโต อนามยัแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีใช้ปฏิบติัอย่างเหมาะสม ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตั้ งครรภ์ สาเหตุและแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแยง้ในครอบครัวโดยการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ อธิบาย การน าเสนอ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 
เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพฒันาการของมนุษย ์เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว 
 ศึกษา ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระ ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว 
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ ใน
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทกัษะการยนื ทกัษะการจบัลูก ทกัษะการรับลูก ทกัษะการส่งลูก ทกัษะการ 
เลอพั ทกัษะการท าคะแนนในรูปแบบต่าง ๆ ทกัษะในการรุก ทกัษะในการป้องกนั มารยาทในการเล่น 
มารยาทในการชม ความสามารถในการเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทีมโดยค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้น
และสังคม โดยใช้กำรเคล่ือนไหวที่สร้ำงสรรค์และกิจกรรมนันทนำกำรไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติของตนเองและสังคม เนน้การออกก าลงักายดว้ยวธีิท่ีชอบ เรียนรู้ประวติั สิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา 
กลวธีิ หลกัการรุก การป้องกนั มารยาทในการเล่น มารยาทในการชม การแข่งขนั การมีน ้าใจนกักีฬา 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพื่อเพิ่มทกัษะในการเคล่ือนไหวน าไปสู่กีฬาในชนิดต่าง ๆ น า
ทกัษะกีฬาใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬามีความ
เช่ือมัน่ในตนเองและมีน ้าใจนกักีฬา 
 การวดัผลประเมินผล ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 
พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,   
พ 2.1 ม.3/1, ม3/2, ม.3/3 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,   
พ 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5   
รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
พ23102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ             
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่2                    เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ                                              

 
 รายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยดัและคุณค่าทางโภชนาการ 
แนวทางป้องกนัโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยแนวทางแกไ้ขปัญหา
สุขภาพในชุมชน การออกก าลงักาย การพกัผอ่นและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สมรถภาพทาง
กายแลพฒันาความแตกต่างระหวา่งบุคคลปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทาง
ป้องกนั การใชค้วามรุนแรงและชกัชวนเพื่อนใหห้ลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 
 โดยการ ก าหนด น าเสนอ รวบรวมขอ้มูล วางแผน จดัเวลา ทดสอบ วิเคราะห์ หลีกเล่ียง แสดง 
เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  มีระเบียบวนิยั  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่า
ของตนเองและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ  และความรุนแรง 
 ศึกษา ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระ ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง 
ๆ ในการเล่นกีฬา การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
กระบ่ี ทกัษะการจบักระบ่ี ทกัษะการยืนท่าคุมร า ทกัษะท่าพรหมนัง่ ทกัษะท่าพรหมยืน  ทกัษะท่าไมร้ า
ต่าง ๆ การใชค้วามสามารถในการเล่นกีฬา เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคล โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้น
และสังคม โดยใช้กำรเคล่ือนไหวที่สร้ำงสรรค์และกิจกรรมนันทนำกำรไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติของตนเองและสังคม เนน้การออกก าลงักายดว้ยวธีิท่ีชอบ เรียนรู้ประวติั สิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา 
กลวธีิ หลกัการรุก การป้องกนั มารยาทในการเล่น มารยาทในการชม การแข่งขนั การมีน ้าใจนกักีฬา 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพื่อเพิ่มทกัษะในการเคล่ือนไหวน าไปสู่กีฬาในชนิดต่าง ๆ น า
ทกัษะกีฬาใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬามีความ
เช่ือมัน่ในตนเองและมีน ้าใจนกักีฬา 
 การวดัผลประเมินผล ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 
 พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ,  
 พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5         
 พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,   
 พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5    
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1  
ศิลปะ   รหสั ศ 21101       2 ชัว่โมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ   รหสั ศ 21102       2 ชัว่โมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 
ศิลปะ  รหสั ศ 22101       2 ชัว่โมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ  รหสั ศ 22102       2 ชัว่โมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 
ศิลปะ  รหสั ศ 23101       2 ชัว่โมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ  รหสั ศ 23102       2 ชัว่โมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สาระที ่1  ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
มาตรฐาน ศ 1.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระที ่2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1    เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี 
เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

สาระที ่3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ21101 ทศันศิลป์                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่ 1     เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน   1.0   หน่วยกติ                          

 
สำระทศันศิลป์             
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์  ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ หลกัการออกแบบงานทศันศิลป์ การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์
ของวฒันธรรมไทยและสากล กำรสร้ำงภำพเกี่ยวกับกิจกรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงแสดง
ให้เห็นระยะใกล้-ไกลเป็นเร่ืองรำว 3 มิติ งานทศันศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  การออกแบบ
รูปภาพ งานทศันศิลป์ วธีิการปรับปรุงงาน ลกัษณะรูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถ่ินตนเอง
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั งานทศันศิลป์ของภาค 
ต่าง ๆ ในประเทศไทย  ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ของวฒันธรรม
ไทยและสากล 
 โดยการบรรยาย การระบุ อภิปราย การเปรียบเทียบ การรวบรวมงาน การออกแบบภาพ 
การวิจารณ์งาน และการประเมิน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอตวัอย่าง
ประกอบงานทัศนศิลป์ เห็นคุณค่าและช่ืนชมงาน การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ(ค่านิยม) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,    
 ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ21102  ดนตรีและนำฏศิลป์                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2                      เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน   1.0   หน่วยกติ   

 
สำระดนตรี 
 ศึกษาการอ่านเขียน ร้องโนต้เพลงไทยอตัราจงัหวะสองชั้น และโนต้สากลในกุญแจซอลและฟา 
ในบนัไดเสียง  C  Major เปรียบเทียบวิธีการขบัร้องและเสียงเคร่ืองดนตรีในบทเพลงจากวฒันธรรมต่างๆ
ฝึกปฏิบติัการร้องเพลงและบรรเลงบทเพลงพื้นบา้นเพลงปลุกใจ  เพลงไทยเดิม เพลงประสานเสียงและ
เพลงประกอบการเตน้ร า  จดัประเภทวงดนตรีไทยและดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อการฟังเพลงแต่ละประเภท  น าเสนอและอภิปรายลกัษณะเด่น
ของเพลงท่ีช่ืนชอบ  ประเมินคุณภาพของงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟังโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมิน  การ
ใชแ้ละการบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย  
ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั 

เพื่อให้สามารถแสดงทกัษะทางดนตรี  ส่ือความคิด  จินตนาการ  ความรู้สึก เห็นคุณค่ำของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนน ำควำมรู้และหลักทำงดนตรีมำใช้กบักลุ่มสำระอ่ืน ๆ
ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ  และชีวติประจ าวนั  
สำระนำฏศิลป์             

  ศึกษาอิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่ออารมณ์และความคิดของผูช้ม  ประเภทละครไทย 
ในแต่ละยุคสมยั  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น  ละครไทย และ
ละครพื้นบา้น ฝึกปฏิบติันาฏยศพัทภ์าษาท่าท่ีใชใ้นการแสดงนาฏศิลป์  จัดกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร
ในรูปแบบง่ำย ๆโดยสอดแทรกแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม
ในกระบวนกำรผลิตกำรแสดง   พิจารณาคุณภาพการแสดงโดยใชห้ลกัเกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนด เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถบอก ระบุ บรรยาย เปรียบเทียบและสามารถแสดงทักษะทางนาฏศิลป์  
อนุรักษ์สืบทอดการแสดงนาฏศิลป์  ตระหนักในคุณค่าของการจดักิจกรรมนาฏศิลป์นาฏศิลป์และการ
แสดงท่ีมาจากวฒันธรรมและประเพณี  เพื่อบ่งบอกค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ 2.1 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 ,ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9,   
ศ 2.2 ม.1/1 ,ม.1/2,   
ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5,   
ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2      

รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ22101 ทศันศิลป์                                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                    
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2    ภำคเรียนที ่1                 เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน   1.0   หน่วยกติ          

  
สำระทศันศิลป์ 
 ศึกษารูปแบบของทศันธาตุ  วสัดุอุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ เทคนิคกำรวำดภำพส่ือควำมหมำย
ผลงำนตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง การใช้งานทศันศิลป์ในการโฆษณา เปรียบเทียบแนวคิด
การออกแบบงานทศันศิลป์ท่ีมาจากวฒันธรรมต่างๆ การวาดภาพถ่ายทอดลกัษณะบุคลิกของตวัละคร  
เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจสามารถ ระบุ บรรยาย เปรียบเทียบ สร้างสรรค์ ผลงานความคิดจินตนาการ
ดว้ยงานทศันศิลป์ สร้างเกณฑ์ในการประเมิน วิจารณ์งานเพื่อน าไปพฒันางานทศันศิลป์ น าความรู้ทาง
ทัศนศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ประวติัศาสตร์  วฒันธรรมไทยและสากล  ทีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของศิลปะในแต่ละยคุสมยั การ
เห็นคุณค่าของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7,   
ศ 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3      

รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ22102 ดนตรีและนำฏศิลป์                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                        
 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่ 2  เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน   1.0   หน่วยกติ                               

  
สำระดนตรี 
 ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  
ระบุปัจจยัในการสร้างสรรค์บทเพลง งานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บนัเทิงฝึกปฏิบติัการร้องเพลงและบรรเลงดนตรี บรรยายอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อ 
บทเพลงท่ีฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง  บทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
วฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของ ดนตรีในประเทศไทย 

เพื่อให้สามารถแสดงทกัษะทางดนตรี  เปรียบเทียบ ส่ือความคิด  จินตนาการ  ความรู้สึก  เห็น
คุณค่ำของดนตรีที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนน ำควำมรู้และหลักทำงดนตรีมำใช้กับกลุ่ม
สำระอ่ืน ๆ และชีวติประจ ำวันและชีวติประจ ำวนั   
สำระนำฏศิลป์ 
  ศึกษาเร่ืองศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์การละคร หลกัและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  ลกัษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ ปฏิบติัการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้น  ละครไทย ละครพื้นบา้น 
อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีผลต่อเน้ือหาของละคร  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถระบุ เปรียบเทียบ และสามารถสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ร ำวงมำตรฐำน (มีกำรวำงแผน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์กำรเรียนรู้ระหว่ำงนำฏศิลป์และกำรละครกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ  
อนุรักษ์สืบทอดการแสดงนาฏศิลป์  ตระหนกัในคุณค่าของการจดักิจกรรมนาฏศิลป์นาฏศิลป์และการ
แสดง เพื่อบ่งบอกค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม./7,   
ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2,   
ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3,ม.2/4, ม.2/5,   
ศ 3.2 ม.1/1, ม.2/2, ม.2/3   

รวมทั้งหมด  17  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ23101 ทศันศิลป์                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                         
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1                       เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกติ                              
 
สำระทศันศิลป์ 
 ศึกษา  วิเคราะห์ ทศันธาตุและหลกัการออกแบบ เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ วิธีสร้างงานทศันศิลป์ให้มีคุณภาพ การสร้างงานทัศนศิลป์  กำรผสมผสำนวัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นโดยใช้หลักกำรออกแบบในกำรสร้ำงงำนส่ือผสมสอดแทรกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอพียงในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ  งานทัศนศิลป์ส่ือ
ความหมายเป็นเร่ืองราวโดยประยุกต์ใช้ทศันธาตุและหลกัการออกแบบ รูปแบบ เน้ือหาและคุณค่าใน
งานทศันศิลป์   
ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในงานทศันศิลป์ อาชีพท่ีเก่ียวกบังานทศันศิลป์  การจดันิทรรศการ   
งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าวฒันธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วฒันธรรมไทยและสากล 
 โดยการบรรยาย  ระบุ วิเคราะห์ การอภิปราย  การเปรียบเทียบ การวาดภาพ การวิจารณ์งาน 
และการประเมิน  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอตัวอย่างประกอบงาน
ทัศนศิลป์  เห็นคุณค่า ช่ืนชมงานทัศนศิลป์  และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ(ค่านิยม) อนุรักษว์ฒันธรรมไทย และมีสุนทรียในดา้นทศันศิลป์   และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
รหัสตัวช้ีวดั 
 ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11,   
 ศ 1.2 ม.3/1, ม.3/2      
รวมทั้งหมด  13  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ23102 ดนตรีและนำฏศิลป์                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่ 2                         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1   หน่วยกติ                         
 
สำระดนตรี 
 ศึกษา  วเิคราะห์ องคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน เทคนิคการร้อง  
การเล่น  การแสดงออกและคุณภาพเสียง  กำรแต่งเพลงสอดแทรกแนวควำมคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างงานดนตรีของตนเอง ความแตกต่างระหวา่งงาน
ดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น  อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม การแสดงดนตรีต่าง ๆ วิวฒันาการ
ของดนตรีแต่ละยคุสมยั  ลกัษณะเด่นของงานท่ีไดรั้บการยอมรับ  
 โดยการบรรยาย  ระบุ วเิคราะห์ การอภิปราย  การเปรียบเทียบ การวจิารณ์งาน และ 
การประเมิน การร้องเพลง การแต่งเพลง  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ
ตวัอย่างประกอบงาน ดนตรี เห็นคุณค่า ช่ืนชมงานดนตรี  และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรม จริยธรรมและ(ค่านิยม) อนุรักษ์วฒันธรรมไทย และมีสุนทรียในดา้นดนตรี และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
สำระนำฏศิลป์ 
 ศึกษา  วิเคราะห์ โครงสร้างของบทละคร  นาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละคร การพฒันา
รูปแบบการแสดง  การแปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง องค์ประกอบนาฏศิลป์ การแสดง
บทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ การน าแนวคิดจากการแสดงไปใช้ในชีวิตประจ าวนั กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์
อุปกรณ์และเคร่ืองแต่งกำยที่ใช้ในกำรแสดงนำฏศิลป์และกำรละครตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
ความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวนั การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและการ
ละคร 
 โดยการบรรยาย  ระบุ วเิคราะห์ การอภิปราย  การเปรียบเทียบ การวจิารณ์งาน และ 
การประเมิน การจดัการแสดง ออกแบบอุปกรณ์และเคร่ืองแต่งกาย เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด  
ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอตวัอยา่งประกอบงานนาฏศิลป์เห็นคุณค่า ช่ืนชมงานนาฏศิลป์ และ 
การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม จริยธรรมและ(ค่านิยม) อนุรักษ์วฒันธรรมไทย และมี
สุนทรียในดา้นนาฏศิลป์และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7,   
ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 ,   
ศ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7,   
ศ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3    

รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
( รำยวชิำเพิม่เตมิ   วำดภำพ ) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
วาดภาพ 1  รหสั ศ 21201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วาดภาพ 2  รหสั ศ 21203  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
วาดภาพ 3  รหสั ศ 22201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วาดภาพ 4  รหสั ศ 22203  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
วาดภาพ 5  รหสั ศ 23201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วาดภาพ 6  รหสั ศ 23203  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 21201  วำดภำพ 1                                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

บรรยายศึกษาและฝึกปฏิบติังานทศันศิลป์ ส่ือความคิด จินตนาการ กำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำน
ศิลปะ ควำมรู้สึกประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์ วธีิการทางดา้นทศันศิลป์ และส่ือความหมายไดร้วมถึงการ
สร้างสรรคผ์ลงานและใหท้ศันธาตุขององคป์ระกอบศิลป์ สีสัน เทคนิคทางความคิด 
 ปฏิบัติวาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น 3 มิติ โดยใช้ทัศนะธาตุท่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคญัท่ีเห็นไดเ้บ้ืองตน้ในงานทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นท่ีว่าง พื้นผิว 
ขนาด จงัหวะ น ้ าหนักอ่อนแก แสงเงา สี ทรง ความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ ด้วยความมุ่งมัน่ และ
ตั้งใจ 
 เห็นคุณค่าความส าคัญ  และน าความรู้เก่ียวกับทัศนศิลป์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั ดว้ยจิตวญิญาณทางศิลปะ และเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมใหก้บัตวัเองและสังคม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.    สืบคน้ขอ้มูล อธิบายทศันะธาตุของศิลปะได ้

2.    ใชท้ศันะธาตุทางศิลปะในการสร้างผลงานได ้

3.    ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ และต่อยอดประยกุตแ์ละพฒันาดา้นศิลปะไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

รวม  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 21203  วำดภำพ 2                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

         ปฏิบติัวำดภำพทัศนียภำพ ระบำยสี ส่ือควำมคิดจินตนำกำร ควำมรู้สึกประทับใจ ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ ตำมวธีิกำรทำงทศันศิลป์ และองค์ประกอบทำงศิลปะ 

        โดยใชท้กัษะดว้ยกระบวนการทางทศันุธาตุในงานศิลปะ และการสืบคน้หาขอ้มูล การสังเกต 
และส่ิงท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ ตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้และพฒันา
ผลงานความคิดไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

       เพื่อให้มีทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ ในดา้นศิลปะ เสริมสร้าง สมาธิ นิสัย ความคิดสร้างสรรค ์
จินตนาการ มีวินยัในการท างาน เห็นคุณค่าของผลงานท่ีท ารวมทั้ง ตระหนกั ประยุกต์ใช้ศิลปะเขา้กบั
ชีวติประจ าวนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ใชอุ้ปกรณ์ และวสัดุในภาพผลงานได ้

2. มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์และสมาธิในการท างาน 

3. บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัได ้

4. มีทกัษะกระบวนการทางทศันศิลป์ในการสร้างผลงานศิลปะได ้

 

 

รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 22201  วำดภำพ  3                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาหาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีวาดลายเส้น ควำมเข้มข้นของแสงเงำ การให้
น ้าหนกั รวมถึงการใชเ้ส้นในการสร้างรูปทรง แสงเงา รู้หลกัการสร้างมิติของภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ปฏิบติัการวาดลายเส้นดว้ยวิธีการพื้นฐาน และการวาดเส้นดว้ยวสัดุ เร่ิมจากรูปทรงเรขาคณิต
และพฒันาไปสู่รูปทรงส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ โดยการประยกุตเ์พื่อน าไปใชใ้นการสร้างงานกราฟฟิก 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ในการท างานใฝ่รู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความส านึกและ
รับผดิชอบ มีความสามารถในการวาดเส้น ถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีจิตส านึกและเหมาะสม 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในการน าเส้นรูปแบบต่างๆ มาจดัเป็นภาพวาดประกอบศิลป์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม สวยงาม 

2. ใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะไดถู้กตอ้ง 

3. สามารถเผยแพร่ผลงานทศันศิลป์ของตนเองได ้

รวม  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 22203  วำดภำพ 4                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ปฏิบัติวำดเส้นและลำยเส้นลงน ้ำหนักควำมเข้มของแสงและเงำ เพื่อสร้างมิติของภาพไดอ้ย่าง
เหมาะสมและสวยงาม 
 โดยการใชท้กัษะและหลกัการวธีิการในการใหน้ ้ าหนกัและเงาของผลงานท่ีแสดงถึงความรู้สึกท่ี
มีต่อผูช้มได ้
 เพ่ือให้ผู้เขียนวำดเส้นมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดจินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพพร้อมทั้งต่อยอดผลงำนทำงศิลปะต่อไป 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ใชว้สัดุอุปกรณ์ในการวาดเส้นไดถู้กตอ้งและสร้างสรรค์ 

2. ไดเ้ขา้ใจทกัษะวธีิการในการใหน้ ้าหนกัและเงาของผลงาน 

3. บอกคุณค่างานทศันศิลป์ได ้

 

รวม  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 23201  วำดภำพ 5                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับลวดลายกนก และหลักการวิธีการเขียนลวดลายกนก ในงาน
จิตรกรรมไทยรวมถึงการใหน้ ้าหนกัแสงเงาในตวักนกและดูมีมิติของลวดลาย 
 ปฏิบติัเขียนลวดลายกนกในงานจิตรกรรมไทย และสืบคน้หาขอ้มูล และส่ิงท่ีไดศึ้กษาเรียนรู้ใน
ลวดลายกนกไทย ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจ 
 เห็นคุณค่ำควำมส ำคัญ และน ำควำมรู้เกี่ยวกับลวดลำยกนกไทยไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และเป็นกำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.   สืบคน้ขอ้มูล รู้จกัลวดลายกนกในงานจิตรกรรมไทย 
2.   สร้างจิตส านึกในงานศิลปะไทย 

             3.    มีทกัษะการลงน ้าหนกัแสงเงาได ้
             4.    สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได ้
 

รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 23203  วำดภำพ 6                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ปฏิบติัวาดลวดลายกนกไทย และลงน ้าหนกัสี แสงเงา เพื่อสร้างมิติของลวดลายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
สวยงาม 
 ใชท้กัษะขอ้มูลท่ีไดสื้บคน้เรียนรู้ในลวดลายกนกตามแบบและวธีิการความคิดสร้างสรรคด์ว้ย
ความมุ่งมัน่และเขา้ใจ 
 เห็นคุณค่ำและสร้ำงจิตส ำนึกในศิลปวฒันธรรมในลวดลำยกนกและประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.       สามารถเขียนลวดลายกนกไทยได ้
2.       รู้จกัการใชสี้และน ้าหนกัในลวดลายจิตรกรรมไทย 
3.       ใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะไดถู้กตอ้ง 
4.       บอกคุณค่างานศิลปะได ้

 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
( รำยวชิำเพิม่เตมิ   กต้ีำร์ ) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
กีตา้ร์ 1  รหสั ศ 21202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
กีตา้ร์ 2  รหสั ศ 21204  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
กีตา้ร์ 3  รหสั ศ 22202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
กีตา้ร์ 4  รหสั ศ 22204  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
กีตา้ร์ 5  รหสั ศ 23202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
กีตา้ร์ 6  รหสั ศ 23204  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 21202  กต้ีำร์ 1                                                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและส่วนประกอบต่างๆของกีตาร์ การจบักีตาร์ การวางท่าทาง การจดั
ท่าทาง การเล่นกีตาร์แบบต่างๆ ต าแหน่งการวางน้ิว ต าแหน่งเสียงกีตาร์สาย 1-6 การอ่านคอร์ด(Chord 
Block)เรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษเก่ียวกบัองค์ประกอบของกีตาร์ การฝึกไล่บนัไดเสียง การจดคอร์ด 
(Chord) การตีคอร์ด การดีดกีตาร์ขั้นพื้นฐานการเล่นกีตาร์แบบ Chord Open Form วรรณกรรมทางดนตรี 
บทบาทของกีตาร์ต่อสังคมไทย การแสดงกีตาร์ท่ีหลากหลายแนวเพลงต่างๆ เช่น คลาสสิคแจ๊ส ละติน
ร็อค ดนตรีพื้นบา้น และสไตส์ท่ีนิยมในปัจจุบนั 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี การฝึกซ้อม การสาธิต การเรียนรู้จากตวัแบบ การฝึก
ปฏิบติั สามารถดีดสายท่ี 1 ไปจนถึงสายท่ี 6 ตามขั้นตอน ขั้นท่ี 1 ดีดลง-ข้ึน-ลง ขั้นท่ี 2 ข้ึน-ลง ขั้นท่ี 3 
ดีดลงทั้งหมด การดีดในรูปแบบต่างๆ และการฝึกปฏิบติัโน้ตดนตรี E ในสายท่ี 1 โน้ตดนตรีสายท่ี 2 
หรือคอร์ด B เร่ิมต้นเล่นด้วยคอร์ด C และ G7 ทักษะการฟังจงัหวะ (Rhythm)ประเภทของตัวหยุด 
(Thype of  Rests) ทักษะการเขียนสายท่ี 1-4 การสาธิตและการฝึกซ้อม เล่นสายท่ี 3 สายท่ี 4 การฝึก
ปฏิบติัเล่นคอร์ด Am และ E F# , dots Basic Open Chord การเล่นเพลงท่ีมีคอร์ด C, G7, D, D7, E7, Am 
 เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักีตาร์ขั้นพื้นฐาน มีทกัษะและความสามารถในการ
เล่นกีตาร์ตามก าหนด มีทศันคติท่ีดีต่อกีตาร์ มีระเบียบวินยั เกิดความมุ่งมัน่ในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้น า
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผู ้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเคร่ืองดนตรีสากล คุณสมบัติของเคร่ืองดนตรีสาย 
คุณลกัษณะและค าศพัทข์องกีตาร์ 
 2. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในหลกัการทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ 
 3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายบทบาท ความสัมพนัธ์ และอิทธิพลของกีตาร์ท่ีมีต่อสังคมไทย 
 4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเตรียมอุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบติัในการเล่นกีตาร์ การใส่สาย การดีดแยก
สาย การดีดรวมสาย และการเกา 
 5. ผูเ้รียนมีทกัษะการดีดกีตาร์เพื่อใหเ้กิดเสียงท านองดนตรีตามก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 6.ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีวินยั มีความมุ่งมัน่ในการฝึกซ้อม และเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
การเล่นกีตาร์ 
 
รวม 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 21204  กต้ีำร์ 2                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าความไพเราะและอารมณ์ของเพลง เขา้ใจหลกัการทฤษฏีดนตรีสากล โน้ต
ดนตรี เคร่ืองหมายก ากับดนตรีสัญลักษณ์ Ties Dots Repeat Signs และ Eight Note เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษเก่ียวกบัโนต้ สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายก ากบัดนตรีกีตาร์ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี การฟังเสียง การออกเสียง และการดีดกีตาร์ตามเสียง 
โน้ตดนตรี การดีดกีตาร์ตามเสียงโน้ตดนตรีในบนัไดเสียงเบ้ืองตน้ การฝึกซ้อม และการสาธิต การฝึก
ปฏิบติัคอร์ด C, C7, D, D7, Dm   E, E7, Em  G, G7, B7A, A7, Am คอร์ด Open Minor Seventh Chords 
คอร์ด Open Suspended Chords และคอร์ด Suspended การฝึกคอร์ดเปิด C, D, และ G สามารถเล่นเพลง
ท่ีมีคอร์ด C D E และ G เพลงไทย เพลงสากล และการแต่งเพลงเบ้ืองตน้ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ทกัษะการฟัง และสามารถปฏิบติัเก่ียวกบัจงัหวะ หลกักการบนัได
เสียงการเล่นกีตาร์แบบต่างๆ และเกณฑ์การประเมินเพลง เห็นคุณค่า มีทศันคติท่ีดีต่อกีตาร์ มีระเบียบ
วนิยั เกิดความมุ่งมัน่ในการฝึกซอ้ม ใฝ่เรียนรู้น าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผูเ้รียนสามารถฟังและแสดงความคิดเห็นต่อท านองเพลง เข้าใจคุณค่าความไพเราะและ
อารมณ์ของบทเพลง 
 2. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในหลกัการทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ 
 3. ผูเ้รียนมีทกัษะการดีดกีตาร์เพื่อใหเ้กิดเสียงท านองดนตรีตามก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. ผูเ้รียนระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบของการเล่นกีตาร์ในแต่ละแนวดนตรี 
 5. ผูเ้รียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ และรับผดิชอบ มุ่งมัน่ในการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
น าความรู้ไปใชอ้ยา่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
รวม 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 22202  กต้ีำร์ 3                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาเก่ียวกบัการตั้งสายกีตาร์ ทฤษฎีโน้ตสากลเบ้ืองตน้ ต าแหน่งเสียงบนสายกีตาร์ทั้ง 6 สาย 
เคร่ืองหมายแปลงเสียงชาร์ปเฟลตและเนเชอรัล (Sharps, Flats, and Natual)การปฏิบติัจดัคอร์ดกีตาร์ การ
ปฏิบติัดีดคอร์ดกีตาร์ การวางน้ิวท่ีถูกตอ้ง การฝึกไล่บนัไดเสียง ศึกษาวรรณกรรมความเป็นมาของกีตาร์
ในแต่ละวฒันธรรม อิทธิพลของกีตาร์ต่อวฒันธรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคง์านเพลงกีตาร์ 
 โดยใชก้ระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี ทกัษะการฟัง ทกัษะการสังเกต ทกัษะการเขียน โดยใช้
กระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี ทกัษะการฟัง ทกัษะการสังเกต ทกัษะการเขียน การฝึกซ้อมและการ
สาธิต การฝึกปฏิบติัคอร์ดทั้ง 6 สาย (Sixth String Barre) บนัไดเสียงเมเจอร์ และการแต่งเพลง   
 เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดองค์ความรู้และมีทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัการจบัคอร์ดกีตาร์ ไล่บนัไดเสียง มี
ความสามารถในการเล่นกีตาร์แต่ละแบบ และแต่ละแนวเพลง เข้าใจความเป็นมาของกีตาร์และ
ปัจจยัพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานเพลงกีตาร์ เห็นคุณค่า มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อกีตาร์ มีระเบียบ
วนิยั เกิดความมุ่งมัน่ในการฝึกซอ้ม ใฝ่เรียนรู้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ 
 2. ผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบ องค์ประกอบและอิทธิพลของกีตาร์ในวฒันธรรมของประเทศ
ต่างๆ ประวติัศาสตร์และแนวดนตรีต่างๆ 
 3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการฝึกปฏิบติั การเล่นกีตาร์ การดีดแยกสาย การดีดรวมสาย การเกา  
 4. ผูเ้รียนมีทกัษะการถ่ายทอดบทเพลงตามเน้ือหา และอารมณ์โดยแสดงออกทางการแสดงกีตาร์
ต่อหนา้ผูช้มเพื่อใหเ้กิดความบนัเทิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. ผูเ้รียนเกิดความรักและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน เห็นคุณค่า มีระเบียบวินยั มีความมุ่งมัน่ และ
เกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 
รวม 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 22204  กต้ีำร์ 4                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคต่างๆ ของการเล่นกีตาร์ทั้ งในฐานะผูเ้ล่นแนวท านองและผูส้ร้าง ลีลา
จงัหวะการถ่ายทอดอารมณ์ พฒันาการเทคนิคและทกัษะการเล่นกีตาร์ การเล่นเช่ือมต่อ บนัไดเสียง 
เมเจอร์ ฝึกการเปล่ียนบนัไดเสียงเมเจอร์ในคียต่์างๆ คีตปฏิภาณวรรณกรรมทางดนตรี และปรัชญาของ
บทเพลงนกัดนตรี การแสดงและบทบาทของกีตาร์ในธุรกิจบนัเทิง การประเมินการเล่นกีตาร์ 
 โดยใชก้ระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี ทกัษะการฟัง ทกัษะการสังเกต ทกัษะการเขียน การดีด
คอร์ดกีตาร์ท่ีมี root บนสายท่ี 5 B, Bm, B7, Bm7, Bsusการดีดคอร์ด (1)Bm, Cm, Dm, Em (2) Bm, C, 
Bm,  D, (3) D, Bm7, D, Em7, C, D (4) F7, Bb7, F7, C7, Csus, C7, F7, (5) EbCm7, Fm7, Bb7, Eb (6) G, 
F, Eb, D, Dsus, D, G (7) Bb, Cm, Dm, Eb, F7, Cm7, Fsus, Bbเล่นคอร์ดสาย 5 สาย (String Barre) และ
สามารถใชเ้ทคนิคการ strumming ดว้ยการเล่น Blue บนคอร์ด E และแต่งเพลง 
 เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสารเพลงด้วยการดีดกีตาร์ เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ในการ
น าเสนองานเพลง มีระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผูเ้รียนสามารถระบุปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านกีตาร์ 
 2. ผูเ้รียนมีทกัษะในการฝึกปฏิบติัการเล่นกีตาร์ การดีดสายแยกสาย การดีดรวมสาย การเกา 
 3. ผูเ้รียนสามารถประเมิน พฒันาการทกัษะการเล่นกีตาร์หลงัจากการฝึกปฏิบติั 
 4. ผูเ้รียนมีวนิยัและความรับผดิชอบต่อการน าความรู้ไปใชใ้นเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
รวม 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 23202  กต้ีำร์ 5                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 1         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ส าหรับกีตาร์ จงัหวะ การเรียบเรียงท านอง 
วิวฒันาการของกีตาร์จากอดีตถึงยุคปัจจุบนั การควบคุมจงัหวะ รูปแบบของเมเจอร์สเกล การเคล่ือนตวั
จากคอร์ดไปสู่คอร์ดโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งของจงัหวะ ทฤษฏีการประพนัธ์ บทเพลงวิเคราะห์
ผลงานทางกีตาร์ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี ทกัษะการฟัง ทกัษะการสังเกต ทกัษะการเขียน การ
ฝึกซ้อม และการสาธิต การฝึกปฏิบัติ  Pentatonic Forms with Blues Notes การด าเนินคอร์ดแบบลูส์ 
(The Blues Chord Progression) การเล่นแบบ Blues Progressionin C or C Blues เทคนิคการไล่เสียงแบบ
คู่ 4 (Triads) ทักษะการเล่นคอร์ด Major Scale ท่ีเคล่ือนเปล่ียนได้ (Moveble Major Seventh Chords, 
oPen Major Seventh Chords, Moveable Minor Seventh Chords),Ninth Chords และความสามารถใน
วธีิการด าเนินคอร์ดแบบแจส๊ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าองค์ประกอบของดนตรีมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม เกิด
ความช านาญในการเปล่ียนคอร์ดกีตาร์ไดอ้ย่างสอดคลอ้งตามจงัหวะของเพลง สามารถจดัการแสดงใน
รูปแบบทั้งไทยและสากลเห็นคุณค่า มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อกีตาร์และอาชีพนักดนตรี มีความคิด
สร้างสรรค ์มีระเบียบวินยั เกิดความมุ่งมัน่ในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผูเ้รียนเขา้ใจในค าศพัทด์นตรีสากล สามารถเขียนและจ าแนกสัญลกัษณ์โน้ตดนตรีในบนัได
เสียงต่างๆได ้
 2. ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจมีทกัษะในการบรรเลงเพลง กีตาร์แบบเด่ียว แบบคู่ และแบบรวมวง กบั
เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะเพื่อการบรรเลง 
 3. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและมีทกัษะการจดัเตรียมการแสดงกีตาร์ แบบเด่ียว แบบคู่ แบบผสมวง 
กบัเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ   
 4. ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเล่นกีตาร์และอาชีพนกักีตาร์ มีระเบียบวินยั มีความมุ่งมัน่ในการ
ฝึกซอ้ม ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
รวม 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ศ 23204  กต้ีำร์ 6                                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
 

ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการดีดโน้ตรูปแบบการเล่นกีตาร์ในแนวเพลงต่างๆ และเทคนิคการเล่น
เสียง เบ้ืองตน้กุญแจเสียงและเคร่ืองหมายบนัไดเสียง (Keys & Key Signatures) หลกัการจดัตั้งวงดนตรี 
ปฏิบติัรวมวงปฏิบติักีตาร์ตามหลกัพื้นฐานทั้งเด่ียวและกลุ่มการแสดงดนตรีรวมวง วิธีการจดัการแสดง 
หลกัการคดัเลือกบทเพลงในการแสดง การออกแบบการแสดง เทคนิคในการเล่นกีตาร์ อารมณ์เพลง 
และคุณภาพเสียงของกีตาร์ในรูปแบบต่างๆวเิคราะห์ความแตกต่างการแสดงของตนเองและผูอ่ื้นอิทธิพล
ของกีตาร์ต่อบุคคลและสังคม 
 โดยใชก้ระบวนการปฏิบติัการทางดนตรี ทกัษะการฟัง การฝึกซอ้ม กระบวนการออกแบบ และ
การการสาธิต มีทกัษะการเล่น major scale (Three Notes on a string Scales) การเล่นคอร์ดในบนัไดเสียง
เมเจอร์ Ninth Chords และ Chord Melody  
 เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะการส่ือสารงานเพลงกีตาร์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ในการน าเสนอ
ผลงานเพลง สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการจดัการแสดง เห็นคุณค่า มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อกีตาร์
และอาชีพนกัดนตรี มีความคิดสร้างสรรค ์มีระเบียบวนิยั เกิดความมุ่งมัน่ในการฝึกซอ้ม  
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผูเ้รียนมีทกัษะในการถ่ายทอดบทเพลงตามเน้ือหาและอารมณ์โดยการเล่นกีตาร์ต่อหนา้ผูช้ม
เพื่อใหเ้กิดความบนัเทิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ผูเ้รียนสามารถฟังและแสดงความคิดเห็น วิพากษ ์วจิารณ์ ต่อการแสดงดนตรี ประเมินคุณค่า
ความไพเราะและอารมณ์ของบทเพลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายและบรรยายววิฒันาการของกีตาร์แต่ละยคุสมยั   
 4. ผูเ้รียนสามารถน าเสนอความส าคญัของกีตาร์ และบทบาทของกีตาร์ในธุรกิจบนัเทิงได ้
 5. ผูเ้รียนมีความสามารถรับผิดชอบและน าความรู้ดา้นกีตาร์ ไปใช้ประกอบอาชีพอย่างสุจริต 
เห็นคุณค่า มีทศันคติและค่านิยมท่ีดี 
 
รวม 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
การงานอาชีพ             รหสัวชิา  ง 21101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ            รหสัวชิา  ง 21102         1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
การงานอาชีพ                          รหสัวชิา  ง 22101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ                          รหสัวชิา  ง 22102         1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
การงานอาชีพ                          รหสัวชิา  ง 23101         1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ                          รหสัวชิา  ง 23102         1 ชัว่โมง/สัปดาห์         20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 

สำระที ่1 กำรด ำรงชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1   เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน   ทกัษะ   

การจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะ  
การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกใน
การใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว  

สำระที ่ 2   กำรอำชีพ   
มาตรฐาน  ง 4.1         เข้าใจ  มีทักษะ ท่ี จ า เป็น   มีประสบการณ์   เห็ นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ง 21101  กำรงำนอำชีพ                                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่1                  เวลำ  20  ช่ัวโมง จ ำนวน  0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาความส าคญั  วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ท างานบ้าน การดูแลรักษาความสะอาดการจัดและตกแต่งห้องต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ    รู้จกัดูแลรักษาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายไดถู้กวิธี  มีการวางแผน การเตรียม ประกอบ จดั 
ตกแต่งอาหารคาวหวานโดยยึดหลกัความปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย วิเคราะห์ขั้นตอนกำรท ำงำน
ตำมกระบวนกำรกำรท ำงำนส่วนตัวและกระบวนกำรกลุ่มในกำรท ำงำนด้วยควำมเสียสละบูรณำกำรกับ
หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  

มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการท างาน  ฝึกการแก้ปัญหาเม่ือพบปัญหาในการ
ท างานตนเองและงานกลุ่ม  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ มีเจตคติท่ีดี  เห็น
ความส าคญั  เสียสละ อดทน  ขยนั  ซ่ือสัตย ์ ต่อการท างานตามกระบวนการท างาน ลงมือปฏิบติังาน
ตามล าดบัขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตดัสินใจแกปั้ญหา การท างานอย่างมีเหตุผล น าเสนอ
ผลงานและแนวทางการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ เห็นคุณค่ำของงำนอำชีพสุจริตเห็นแนวทำง
ในกำรประกอบอำชีพบูรณำกำรกบัหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง   เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้หมาะสมกบังานและอยา่งถูกตอ้ง  มีคุณธรรม   
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มดว้ยความเสียสละ และการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล มองการณ์ไกลและเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ง  1.1  ม. 1/1 ,  ม. 1/2, ม. 1/3 
          ง  2.1 ม. 1/1 ,  ม. 1/2, ม. 1/3 
รวมทั้งหมด    6   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ง 21102  กำรงำนอำชีพ                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่2             เวลำ  20  ช่ัวโมง จ ำนวน  0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาความส าคญั  อธิบายความหมาย  การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ด้านการดูแล
รักษาตน้ไม ้ การดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชภ้ายในบา้น  การประดิษฐส่ิ์งของส าหรับ
จดัตกแต่งสวนรวมทั้งดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้งถูกวิธี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกการประกอบ
อาชีพของตนเองและวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการการท างานส่วนตวัและกระบวนการ
กลุ่มในการท างานอยา่งมีเหตุผลดว้ยความเสียสละ  การเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม

มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการท างาน  ฝึกการแก้ปัญหาเม่ือพบปัญหาในการ
ท างานตนเองและงานกลุ่ม  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ มีเจตคติท่ีดี  เห็น
ความส าคญั  เสียสละ อดทน  ขยนั  ซ่ือสัตย ์ ต่อการท างานตามกระบวนการท างาน ลงมือปฏิบติังาน
ตามล าดบัขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตดัสินใจแกปั้ญหา การท างานอย่างมีเหตุผล น าเสนอ
ผลงานและแนวทางการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ เห็นคุณค่ำของงำนอำชีพสุจริตเห็นแนวทำง
ในกำรประกอบอำชีพบูรณำกำรกบัหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง   เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
และเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้หมาะสมกบังานและอยา่งถูกตอ้ง  มีคุณธรรม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้ นตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มดว้ยความเสียสละ และการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล มองการณ์ไกลและเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ง  1.1  ม. 1/1 ,  ม. 1/2, ม. 1/3 
 ง  2.1  ม. 1/1 , ม. 1/2, ม. 1/3  
รวมทั้งหมด    6   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ง 22101  กำรงำนอำชีพ                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่1              เวลำ  20  ช่ัวโมง จ ำนวน  0.5 หน่วยกติ 
 

     ศึกษำวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  เป็นการท างานท่ี จ าเป็นเก่ียวกับความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น หน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว  การจดัตกแต่งบา้น  การ
ดูแลรักษาและตกแต่งสวน  การเตรียม  ประกอบ  จดั  ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม ประดิษฐ์ของใช้ท่ี
เป็นเศษวสัดุ  เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ งานเกษตร  การเล้ียงสัตว์ สามารถท างานและการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพท่ีสนใจ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

  วางแผนและปฏิบติังานบา้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายในฐานะผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มโดยใช้
กระบวนการการท างานท่ีหลากหลาย  โดยเนน้การปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะ กระบวนการแกปั้ญหาการท างาน 
การแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการท างาน  การด ารงชีวิต  เก่ียวกบัหน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อ
สมาชิกในครอบครัว รู้จกัการจดัและตกแต่งบา้น  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน  การเตรียม  ประกอบ  
จดั  ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม ประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเศษวสัดุ  เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ งาน
เกษตร  การเล้ียงสัตว์ และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  น ากระบวนการเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งของเคร่ืองใช ้ ไดอ้ยา่งปลอดภยั และคุม้ค่า 

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว 
สามารถจดัและตกแต่งบา้น  ดูแลรักษาและตกแต่งสวน  การเตรียม  ประกอบ  จดั  ตกแต่ง และบริการ
เคร่ืองด่ืม ประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเศษวสัดุ ในโรงเรียนหรือท้องถิ่น  บูรณำกำรกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ งานเกษตร  การเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการประกอบอาชีพได ้ 

 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ง  1.1  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 
          ง  1.2  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 
   
รวมทั้งหมด    6   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ง 22101  กำรงำนอำชีพ                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่2              เวลำ  20  ช่ัวโมง จ ำนวน  0.5 หน่วยกติ 
 

     ศึกษำวิเคราะห์ปฏิบัติเก่ียวกับการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาการท างาน  กระบวนการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ  การจดัการ  กระบวนการท างาน  การแก้ปัญหาในการท างานอย่างมี
ขั้นตอน  การเล้ียงสัตว์  การท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  การซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้  การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ  โดยน ากระบวนการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรคส่ิ์งของเคร่ืองใช ้ ไดอ้ยา่งปลอดภยั และคุม้ค่า  งานธุรกิจ  การติดต่อส่ือสารและการใชบ้ริการ
กบัหน่วยงานต่างๆ ศึกษาสถานการณ์แรงงาน  ประกาศรับสมคัรงาน  ความรู้ความสามารถของตนเอง  
ผลตอบแทน การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ และมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ  

    โดยใช้ทกัษะกระบวนการการท างาน  กระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน  มุ่งมัน่แสวงหา
ความรู้  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดี  การแสวงหาความรู้  เพื่อพฒันาการ
ท างาน  การจดัการ  การแก้ปัญหา  การท างานร่วมกนั  พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ี
สนใจ มีจิตส านึกในการท างาน  และใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  โดยยดึหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

    เพื่อให้มีทกัษะในการท างานร่วมกนั  มีทกัษะการจดัการ  มีจิตส านึกในการท างานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  มุ่งมัน่แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  ความซ่ือสัตย ์
และลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดีในการเลือกอาชีพและให้ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพ  การสร้างอาชีพ โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ง  1.1  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 
          ง  1.2  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 
   
รวมทั้งหมด    6   ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ง 23101  กำรงำนอำชีพ                                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1                 เวลำ  40  ช่ัวโมง จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ 
 

ศึกษาความหมายความส าคญั  อภิปราย  วิเคราะห์  เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน ตลอดจนเขา้ใจ
วธีิการ ขั้นตอนกระบวนการท างาน การจดัการจดัการงานบา้น   การประกอบอาหารสามารถท างานและ
การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพท่ีสนใจ  การประดิษฐ์บรรจุภณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ การหางานดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมศึกษา
ความหมายความส าคญั  อภิปราย  วิเคราะห์ เก่ียวกบัธุรกิจประเภทต่างๆ กำรขยำยพันธ์ุพืช ข้ันตอน
กระบวนกำรท ำงำน กำรจัดกำรจัดกำรงำนเกษตร บูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประกอบธุรกิจสามารถท างานและการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพท่ีสนใจ  การหางานดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

โดยใช้ทกัษะกระบวนการการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  มุ่งมัน่แสวงหา
ความรู้  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดี  การแสวงหาความรู้  เพื่อพฒันาการ
ท างาน  การจดัการ  การแก้ปัญหา  การท างานร่วมกนั  พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ี
สนใจ มีจิตส านึกในการท างาน  และใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  โดยยดึหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและมีจิตสาธารณะ 

    เพื่อให้มีทกัษะในการท างานร่วมกนั  มีทกัษะการจดัการ  มีจิตส านึกในการท างานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  มุ่งมัน่แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  ความซ่ือสัตย ์
และลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดีในการเลือกอาชีพและให้ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพ  การสร้างอาชีพ โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

  
 
ตัวช้ีวดั 
ง  1.1   ม 3/1, ม3/2, ม3/3,  
ง  2.1  ม 3/1 , ม 3/2, ม 3/3 
            
รวมทั้งหมด   6    ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ง 23102  กำรงำนอำชีพ                                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่2                        เวลำ  40  ช่ัวโมง จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ 
 

วางแผนและปฏิบติังานบา้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใชก้ระบวนการการท างานท่ีหลากหลาย
มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยดัพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการปฏิบติัให้เกิดทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาการท างาน การ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการท างาน ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ รู้ ความถนัด  ท่ีตนเองสนใจ มี จิตส านึกในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ใชพ้ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เห็นคุณค่าของการท างาน มีกิจ
นิสัยในการท างาน ท างานดว้ยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยัและสะอาด 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ขยนั  ซ่ือสัตย ์ 
ประหยดั  อดออม  มุ่งมั่นอดทน  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ  ใช้พลังงานทรัพยากร  ตามธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าถูกวธีิ ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ  
 
รหัสตัวช้ีวดั 
  ง 1.1  ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3  
  ง 2.1  ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3  
รวมทั้งหมด   6   ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 รำยวชิำเพิม่เตมิ ( เพำะเห็ด ) 

 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
เพาะเห็ด 1  รหสั ง 21201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เพาะเห็ด 2  รหสั ง 21203  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
เพาะเห็ด 3  รหสั ง 22201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เพาะเห็ด 4  รหสั ง 22203  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
เพาะเห็ด 5  รหสั ง 23201  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เพาะเห็ด 6  รหสั ง 23203  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 21201  เพำะเห็ด 1                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 1          เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  
  
                 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเห็ดแต่ละชนิด ลกัษณะเห็ดท่ีมีประโยชน์และลกัษณะเห็ดมีพิษ  
ส ารวจ สังเกต อธิบาย ความส าคญั ประโยชน์ วงจรชีวติและส่วนประกอบของเห็ดนางฟ้า   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  สังเกต  
จ  าแนก  เปรียบเทียบ  ทดลอง  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลย ี
ตลอดจนน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้นกัเรียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีความส่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่
ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีสันติสุข บูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ท  างานอยา่งมีกลยุทธ์ มี
ความรับผดิชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการท างาน ประหยดัอดออม ตรงต่อเวลา มีวินยัในการท างาน 
เห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายความส าคญั ประโยชน์ของเห็ดแต่ละชนิดได ้
 2.  ศึกษาลกัษณะเห็ดท่ีมีประโยชน์และลกัษณะเห็ดมีพิษ 
 3 สืบคน้ขอ้มูลความส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าได ้
 4.  อธิบายวงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าได ้
 5.  เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดนางฟ้ากบัเห็ดชนิดอ่ืนได ้
 6 บอกส่วนประกอบลกัษณะของเห็ดนางฟ้า 
  
รวม 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 21203  เพำะเห็ด 2                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ  
                 
 ปฏิบติัการผลิตกอ้นเห็ด วิธีการผสม ส่วนผสม อุปกรณ์การผลิตการบรรจุ การน่ึงฆ่าเช้ือ  การ
ใส่เช้ือการบ่มเพาะกอ้นเห็ด  การเก็บรักษาก่อนเขา้โรงเรือน 
 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจ  สังเกต  จ ำแนก  
เปรียบเทียบ  ทดลอง  กำรคิดวิเครำะห์  กำรแก้ปัญหำ  บูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีตลอดจนน าความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อให้นกัเรียนมีวนิยั ใฝ่
เรียนรู้ มีความส่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า และ สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขท างานอย่างมีกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการ
ท างาน ประหยดัอดออม ตรงต่อเวลา มีวินยัในการท างาน เห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. อธิบายส่วนผสมในการผลิตกอ้นเห็ด และวธีิการผสมได ้
 2. บอกชนิดของอุปกรณ์ในการผลิตกอ้นเห็ด ได ้
 3.  อธิบายวธีิ ขั้นตอนการท ากอ้นเห็ดได ้ 
 4. สามารถบอกวธีิ การบรรจุ อดักอ้นท่ีถูกตอ้งได ้
 5 .บอกวธีิในการน่ึงฆ่าเช้ือ  การใส่เช้ือการบ่มเพาะกอ้นเห็ดได ้
 6. บอกวธีิการเก็บรักษาก่อนเขา้โรงเรือนได ้
 
รวม 6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 22201  เพำะเห็ด 3                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                        
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 1        เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ   
                

การเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า  การดูแลรักษา การเปิดดอก การเก็บผลผลิต ท าความสะอาดกอ้นเห็ด
ขนาดและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าและการวางแผนการผลิต 
           โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  สังเกต  จ  าแนก  
เปรียบเทียบ  ทดลอง  การคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีตลอดจนน า
ความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อให้นกัเรียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีความส่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ในการท างาน 
อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า และ สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขท างานอย่างมีกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการ
ท างาน ประหยดัอดออม ตรงต่อเวลา มีวนิยัในการท างาน เห็นคุณค่ำของงำนและอำชีพสุจริต บูรณำกำร
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
             1.     อธิบายการเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า ได ้

2.    บอกวธีิการเปิดดอกเห็ด การรดน ้า ควบคุมอุณหภูมิได ้
3.    บอกวธีิการดูแล การเก็บผลผลิต ได ้
4.    บอกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าได ้
5.    บอกวธีิการท าความสะอาดกอ้นเห็ดหลงัเก็บผลผลิตได ้
6.    อธิบายวธีิ ขั้นตอนการวางแผนการผลิตได ้

 
รวม 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 22203  เพำะเห็ด 4                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                              
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 2        เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ    
               

การดูแลผลผลิตท่ีให้ผลผลิตต่อก้อนสูง กำรจ ำหน่ำย กำรแปรรูปผลผลิตกำรเรียนรู้ต่อยอด
บูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเพิ่มผลผลิตท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนการใช้
ประโยชน์จากกอ้นเห็ดท่ีหมดอายดุว้ยการผลิตเป็นปุ๋ยหมกัมีทศันะคติท่ีดีต่อการเรียนรู้การเพาะเห็ด เพื่อ
น าไปสู่อาชีพต่อไปได ้
         โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  สังเกต  จ าแนก  
เปรียบเทียบ  ทดลอง  การคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีตลอดจนน า
ความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อให้นกัเรียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีความส่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ในการท างาน 
อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า และ สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขท างานอย่างมีกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการ
ท างาน ประหยดัอดออม ตรงต่อเวลา มีวินยัในการท างาน เห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
              1.     อธิบายการดูแลผลผลิตได ้

2.     บอกวธีิการจ าหน่าย การคิดค านวณตน้ทุนในการผลิตเห็ดนางฟ้าได ้
3.     อธิบายวธีิ ขั้นตอนการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
4.     รู้วธีิ การเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางฟ้า การทดลองการผลิตแบบใหม่ๆ 
5.     การใชป้ระโยชน์จากกอ้นเห็ดท่ีหมดอายมุาผลิตปุ๋ยหมกั 
6.     มีทศันะคติท่ีดีต่อการเรียนรู้การเพาะเห็ด เพื่อน าไปสู่อาชีพต่อไปได ้

 
รวม 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 23201  เพำะเห็ด 5                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                      
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 1        เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ   
                
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเห็ดปาล์ม ส ารวจ สังเกต อธิบาย ความส าคญั ประโยชน์ วงจร
ชีวติของเห็ดปาล์ม  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดปาล์ม ไดรู้้ความส าคญัในการผลิตเห็ดปาล์มและ
เป็นอำชีพเสริมของชุมชน ได้บูรณำกำรกบัหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  
         โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  สังเกต  
จ  าแนก  เปรียบเทียบ  ทดลอง  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลย ี
ตลอดจนน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้นกัเรียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีความส่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่
ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
     เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า และ สามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขท างานอย่างมีกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการ
ท างาน ประหยดัอดออม ตรงต่อเวลา มีวินยัในการท างาน เห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.     ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเห็ดปาลม์ 
 2.     บอกวงจรชีวติของเห็ดปาลม์และประโยชน์ได ้
 3.    บอกช่ือวสัดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดปาลม์ได ้
 4.     บอกวธีิการเตรียมวสัดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดปาลม์ได้ 
 5.     อธิบาย การผลิตเห็ดปาลม์ การดูแลการเก็บผลผลิตได ้ 
     6.    บอกความส าคญัในการผลิตเห็ดปาลม์และเป็นอาชีพเสริมของชุมชนได ้
 
รวม 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 23203  เพำะเห็ด 6                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                           
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 2        เวลำ  40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ  
                 
 วธีิการผลิตเห็ดปาลม์ การดูแลรักษา การเก็บผลผลิตการจ าหน่าย และส่งเสริมสนบัสนุนการ
รับประทานเห็ดในชุมชนการเรียนรู้ต่อยอด การเพิ่มผลผลิต  
 โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  สังเกต  
จ  าแนก  เปรียบเทียบ  ทดลอง  การคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหา  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ี
ตลอดจนน าความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อใหน้กัเรียนมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความส่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่
ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำบูรณำกำรกบัหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีง และ สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีสันติสุขท างานอยา่งมีกลยทุธ์ มี
ความรับผดิชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการท างาน ประหยดัอดออม ตรงต่อเวลา มีวนิยัในการท างาน 
เห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.  สามารถบอกวธีิการผลิตเห็ดปาลม์ได ้ 
 2.  บอกวธีิการการดูแลการเก็บผลผลิตและการจ าหน่ายได ้
 3.  บอกวธีิการส่งเสริมสนบัสนุนการรับประทานเห็ดในท่ีมีและสามารถผลิตเองไดใ้น 
                       ทอ้งถ่ิน 
 4.  สามารถเรียนรู้และต่อยอด การเพิ่มผลผลิต การน าวสัดุเหลือใชม้าผลิตปุ๋ยหมกั 
 5.  สามารถบอกเมนูอาหารพื้นบา้นท่ีท าจากเห็ดปาลม์ได ้
    6.  บอกวธีิการแปรรูปเห็ดปาลม์เป็นผลิตภณัฑต่์างๆได ้
 
รวม 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 รำยวชิำเพิม่เตมิ ( อำหำรไทย ) 

 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
อาหารไทย 1  รหสั ง 21202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
อาหารไทย 2  รหสั ง 21204  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
อาหารไทย 3  รหสั ง 22202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
อาหารไทย 4  รหสั ง 22204  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3 
อาหารไทย 5  รหสั ง 23202  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
อาหารไทย 6  รหสั ง 23204  2 ชัว่โมง/สัปดาห์         40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 21202  อำหำรไทย 1                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 1          เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ   
 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัของอาหารไทย ประเภทของเคร่ืองใช้ในครัว ชนิดและ
ประเภทของอาหารไทย ความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นครัว การจดัการอาหารส าหรับ
ครอบครัวรวมทั้งค  าศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เรียนรู้การจดัเตรียมและเลือกวตัถุดิบ  เพื่อการ
ประกอบอาหารแต่ละประเภท วิเคราะห์และเลือกใช้ภาชนะ เคร่ืองใช้ วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหารไทย การเก็บรักษาภาชนะ เคร่ืองใช ้และวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั เพื่อให้เกิด
สุขลกัษณะในการประกอบอาหาร รวมทั้งแนวทางการวางแผนจดัการอาหารท่ีมีประโยชน์และสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบติัการเลือกและใชว้สัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองใชแ้ต่ละประเภทในการ
ประกอบอาหารไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และปลอดภยั ตลอดจนการดูแลรักษาให้ถูกสุขลกัษณะ 
ปฏิบติัการเตรียมและประกอบอาหารไทยแต่ละชนิดและแต่ละประเภทใหน่้ารับประทาน และมีรสชาติท่ี
อร่อย ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อแสวงหาความรู้ วางแผนการจดัการอาหารส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัวไดอ้ย่างเหมาะสมและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการประกอบอาหารไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารไทยและประเภทของเคร่ืองใชใ้นการประกอบ
อาหารไทยอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัในการเตรียม
และการประกอบอาหารไทย สามารถคิดวเิคราะห์ วางแผนการจดัการอาหาร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การเตรียมและการประกอบอาหารแต่ละประเภท และการดูแลเคร่ืองใชไ้ดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ สามารถ
ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบในการประกอบอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถปฏิบติัจนเกิดทกัษะในการเตรียม
และประกอบอาหารอยา่งเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในอาหารประจาชาติของไทย มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความสามคัคีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคุณธรรม ท างานดว้ยความรับผิดชอบ ขยนั 
ซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ อดทน ใชพ้ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายความหมาย ความส าคญัและวธีิการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชแ้ต่ละประเภท
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยั 

2. ผูเ้รียนอธิบายสุขลกัษณะในการประกอบอาหารและวธีิการเก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้
ต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนอธิบายลกัษณะส าคญัของอาหารไทยแต่ละชนิดและแต่ละประเภท พร้อมทั้งขั้นตอน
ในการเตรียมและประกอบอาหารไทยแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์
อาหารประจ าชาติของไทย 
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4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเลือกและใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชแ้ต่ละประเภทในการประกอบ
อาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และปลอดภยั รวมทั้งการเตรียมและดูแลรักษาสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์
และเคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อการประกอบอาหารไทยไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ 

5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเตรียมและประกอบอาหารแต่ละชนิดและแต่ละประเภทไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ น่ารับประทาน มีรสชาติท่ีอร่อย และคงลกัษณะท่ีโดดเด่นของอาหารไทยแต่ละประเภท
ได ้

6. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดตดัสินใจ คิดวางแผนเลือกและปฏิบติัการ
ประกอบอาหารไทยท่ีมีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และจิตส านึกแห่งความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค เห็นคุณค่า 
มีความภาคภูมิใจในอาหารประจ าชาติของไทย 
 
รวม 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 21204  อำหำรไทย 2                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรียนที ่ 2           เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ 
                  

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยแต่ละประเภท และจากวตัถุดิบท่ี
แตกต่างได้แก่ เน้ือสัตว ์สัตวปี์ก สัตวน์ ้ า ไข่ ผกั เป็นตน้ ศึกษาเทคนิคการสงวนคุณค่า และสีสันของ
อาหาร ศึกษาคาศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีมีผลต่อการประกอบ
อาหาร มีวิจารณญาณในการวเิคราะห์ สรุปสาเหตุ และแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
เตรียมและการประกอบอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบติัการเลือกวตัถุดิบหลกัในการประกอบอาหาร ได้แก่ ผกั ไข่และ
ผลิตภณัฑ์ไข่ และเน้ือสัตว ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการเตรียมและประกอบอาหารไทยจาก
วตัถุดิบท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมืออาชีพ เพื่อให้อาหารคงคุณค่าทางโภชนาการ มีสีสันน่ารับประทาน และ
มีรสชาติท่ีอร่อย มีทกัษะในการใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการท างาน 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคในการประกอบอาหารจากวตัถุดิบท่ีแตกต่าง
กนั เทคนิคการสงวนคุณค่า และสีสันของอาหารให้สวยงามและน่ารับประทาน มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัเก่ียวกับวตัถุดิบในการประกอบอาหารจากวตัถุดิบต่างประเภท สามารถ
วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้วตัถุดิบในการปรุง
อาหารท่ีแตกต่างกัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะในการประกอบอาหาร 
มองเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดี ต่อการประกอบอาหารไทย ดว้ยจิตสานึกรักและภาคภูมิใจในประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมไทย มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานดว้ยความรับผิดชอบ 
ขยนั ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น อดทน สามารถคิด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และออกแบบแนวทางในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการเตรียมและการประกอบอาหาร 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการเลือกซ้ือวตัถุดิบประเภทต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนอธิบายเทคนิคการเตรียมและการประกอบอาหารจากวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั รวมทั้ง

วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการประกอบอาหาร และนาเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเลือกซ้ือวตัถุดิบประเภทต่างๆไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเตรียม และการประกอบอาหารไทยท่ีมีวตัถุดิบ

แตกต่างกนั เพื่อใหไ้ดอ้าหารท่ีสวยงาม น่ารับประทาน และมีรสชาติท่ีอร่อย 
5. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาหารไทย ดว้ยจิตสานึก

รักและภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมไทย 
รวม 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 22202  อำหำรไทย 3                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 1          เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ                  

   
ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาของขนมไทย ความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบขนมไทย เช่น การชัง่

ตวงประเภทของวตัถุดิบ การเลือกวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมและประกอบขนมไทยแต่ละ
ประเภท เป็นตน้ ค าศพัทภ์าษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เรียนรู้เทคนิคในการประกอบขนมไทยจากวตัถุดิบ
ท่ีแตกต่างกนั และศึกษาขนมไทยในงานพิธีต่างๆ 

โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัการเลือกและใชว้สัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการประกอบขนม
ไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เลือกใชว้ตัถุดิบ เคร่ืองปรุงรส สี และกล่ิน เพื่อการประกอบขนมไทย
แต่ละประเภทไดอ้ย่างมืออาชีพ เพื่อให้ขนมไทยมีสีสันน่ารับประทาน และมีรสชาติอร่อย ประยุกต์ใช้
เทคนิคในการประกอบขนมไทยเพื่อพิธีมงคลของไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงเอกลกัษณ์ของ
ขนมไทย มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน ออกแบบ  และด าเนินการท า
โครงงานขนมไทยไดอ้ย่างสร้างสรรค์ตลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขนมไทย คิดวิเคราะห์ และตดัสินใจเลือกใช้วตัถุดิบ
และอุปกรณ์ในการประกอบขนมไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบขนมไทยแต่ละประเภท สามารถวางแผน ออกแบบ 
และปฏิบติัการท าขนมไทยจนเกิดทกัษะและความเช่ียวชาญ เห็นคุณค่า และความส าคญัของประเพณี 
วฒันธรรมของไทยท่ีมีต่อขนมไทย มีเจตคติท่ีดี มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยในการประกอบขนม
ไทย มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามคัคีจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคุณธรรม ท างานดว้ยความ
รับผดิชอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ อดทน น าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายความเป็นมา หลกัการและกระบวนการเลือกและใชว้ตัถุดิบขนมไทยแต่ละ
ประเภทและอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าขนมไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนมีทกัษะการเลือกและใชว้ตัถุดิบส าคญัในการประกอบขนมไทยแต่ละประเภท และการ
ใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในการท าขนมไทยไดอ้ยา่งช านาญ 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคการท าขนมไทยท่ีมีวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
กรรมวธีิท่ีหลากหลาย เพื่อใหมี้ความโดดเด่นในรสชาติและลกัษณะส าคญัของขนมไทยแต่ละประเภท 

4. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการประกอบขนมไทยแต่ละประเภท และขนมไทยสาหรับพิธีมงคล
ต่างๆ ไดอ้ยา่งช านาญ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานจากการปฏิบติั 

5. ผูเ้รียนอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งประเพณีและวฒันธรรมไทยกบัขนมไทย ดว้ยจิตสานึก
และความภาคภูมิใจในประเพณี และศิลปวฒันธรรมไทย 
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6. ผูเ้รียนมีทกัษะประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัขนมไทยเพื่อวางแผนและออกแบบขนมไทยได้
อยา่งสร้างสรรค ์ผา่นกระบวนการทางานกลุ่ม 

7. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบขนมไทย ดว้ยจิตสานึกรัก
และภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมไทย 
 
รวม 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 22204  อำหำรไทย 4                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2   ภำคเรียนที ่ 2         เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ  
                 

ศึกษาเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา และปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อเอกลกัษณ์ของอาหาร
ไทยในแต่ละภาค อาหารไทยในวรรณคดี และประวติัศาสตร์ครัวไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์หลกัการเตรียมและการประกอบอาหารไทยท่ีมีความโดดเด่นในแต่ละภาค ส่วนประกอบ
ของอาหาร และการปรุงรสชาติท่ีแตกต่างกนัในแต่ละภาค ความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งอาหาร
ไทยแต่ละภาคกบัสังคมประเพณีและวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัอาหารไทยตน้
ตารับในวรรณคดี ค าศพัทภ์าษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาความสามารถในการประกอบอาหาร
ไทยอยา่งมืออาชีพ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
อาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละสมยัของชาติไทย พร้อมทั้งร่วมอภิปรายความโดดเด่นและเอกลกัษณ์
ของอาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละยุคสมยัได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการฝึก
ปฏิบติัการประกอบอาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละยคุสมยัไดอ้ยา่งมืออาชีพ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการ
แสวงหาความรู้ วางแผน  ออกแบบ  และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยในวรรณคดีได้อย่าง
สร้างสรรค ์ตลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละสมยัของชาติไทย มี
ความรู้ค าศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาหารไทยท่ีโดดเด่นในแต่ละภาค
และในแต่ละยุคสมยั สามารถวเิคราะห์ เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหารไทยแต่ละภาค
และแต่ละยุคสมยั สามารถคิดสร้างสรรค์ ออกแบบอาหารตามลกัษณะความโดดเด่นของอาหารแต่ละ
ภาคและแต่ละยุคสมยั ฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะในการประกอบอาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละยุคสมยั 
เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อประเพณี วฒันธรรมของไทยและของแต่ละภาค รู้ เขา้ใจ และยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมในแต่ละภาค มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามคัคีจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ มีคุณธรรม ท างานด้วยความรับผิดชอบขยนั  ซ่ือสัตย์ มุ่งมัน่ อดทน น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายปัจจยัทางภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและประเพณีท่ีมีต่ออาหารไทยแต่ละภาค
ตลอดจนอภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างของอาหารไทยแต่ละภาค ผา่นกระบวนการกลุ่มในการ
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเ้รียนมีทกัษะปฏิบติัในการประกอบอาหารไทยใหมี้ความโดดเด่นในเอกลกัษณ์ของรสชาติ
และรูปลกัษณ์ของอาหารไทยแต่ละภาคไดอ้ยา่งช านาญ เพื่อการประกอบอาชีพดา้นอาหารไทยอยา่งมือ
อาชีพ 
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3. ผูเ้รียนอธิบายประวติั ความเป็นมาของอาหารไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยั สมยัอยธุยา สมยัธนบุรี 
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ตลอดจนอภิปรายความโดดเด่นของอาหารไทยในแต่ละสมยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอาหารไทยกบัภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมของไทยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยจิตสานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

5. ผูเ้รียนมีทกัษะปฏิบติัในการประกอบอาหารไทยท่ีถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไดอ้ยา่งมืออาชีพ มี
ความโดดเด่นในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย มีรสชาติท่ีอร่อยและน่ารับประทาน เพื่อการประกอบอาชีพ
ดา้นอาหารไทยอยา่งภาคภูมิใจ 

6. ผูเ้รียนมีทกัษะคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยใน
วรรณคดีไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ตลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาหารไทย ดว้ยจิตสานึก
รักและภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมไทย 
 
รวม 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 23202  อำหำรไทย 5                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 1          เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ 
                  

ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยในการใช้พืชผกั สมุนไพรและเคร่ืองเทศในการประกอบ
อาหารหลกัการนาพืชผกัสมุนไพรและเคร่ืองเทศมาใช้ในการปรุงอาหารไทย  ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
พืชผกัสมุนไพรและเคร่ืองเทศ สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย ค าศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเตรียมและประกอบอาหารไทยโดยการใช้พืชผกั  สมุนไพรไทยและเคร่ืองเทศเป็นส่วนประกอบ 
เรียนรู้หลกัโภชนาการของอาหารวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยท่ีมีผลต่อการบ าบดัและ
ส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค คิดวเิคราะห์ และสร้างสรรคเ์พื่อออกแบบรายการอาหารเพื่อสุขภาพ 

โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัการเลือกและใชพ้ืชผกั สมุนไพรและเคร่ืองเทศ และวตัถุดิบอ่ืนๆ 
ในการประกอบอาหารไทยให้คงคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติท่ีอร่อย เพื่อการบ าบดัและส่งเสริม
สุขภาพของผูบ้ริโภค ใชก้ระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการท า
โครงงานอาหารไทยเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ตลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชผกั สมุนไพรและเคร่ืองเทศ และคุณประโยชน์
ของภูมิปัญญาไทยในการน าพืชผกั สมุนไพรและเคร่ืองเทศมาใชใ้นการประกอบอาหาร มีความรู้ค าศพัท์
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญั มีทกัษะในการปฏิบติัการประกอบอาหารไทยท่ีมีส่วนประกอบของพืชผกั 
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ และวตัถุดิบอ่ืนๆ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ
ไดอ้ยา่งมืออาชีพ มีทกัษะการวิเคราะห์คุณค่าของอาหารไทย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการออกแบบ
อาหารไทยท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ี
ดีต่อพืชผกัสมุนไพรและเคร่ืองเทศในการประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
คุณธรรม ท างานดว้ยความรับผิดชอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ อดทน สามารถเรียนรู้และปฏิบติังานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายสรรพคุณและประโยชน์ของพืชผกัสมุนไพรไทยและเคร่ืองเทศท่ีนามา
ประกอบอาหารไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเลือกและใชพ้ืชผกัสมุนไพรและเคร่ืองเทศ ตลอดจนวตัถุดิบอ่ืนๆ ใน
การประกอบอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหค้งคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ 
และมีรสชาติท่ีอร่อย 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะปฏิบติัในการเตรียมและประกอบอาหารไทยท่ีมีประโยชน์ในการบ าบดัและ
ส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
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4. ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยเพื่อ
สุขภาพไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ตลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางานกลุ่มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาหารไทย ดว้ยจิตส านึก
รักเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 

 
รวม 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ง 23204  อำหำรไทย 6                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่ 2           เวลำ  40 ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ   
                

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการถนอมอาหาร คาศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์สาเหตุของ
การบูดเสียของอาหาร ศึกษาและออกแบบวิธีการถนอมอาหารท่ีหลากหลาย เรียนรู้และออกแบบวิธีการ
ดดัแปลงอาหารคาวและหวานอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อใชใ้นการบริโภคในครัวเรือนและเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคในการ
ปฏิบติัการถนอมอาหารดว้ยกรรมวธีิท่ีหลากหลาย และดดัแปลงอาหารเหลือใชไ้ดอ้ยา่งมืออาชีพ เพื่อให้
เป็นอาหารท่ีน่ารับประทาน มีรสชาติอร่อย และคงคุณค่าทางโภชนาการ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แสวงหาความรู้ วางแผนออกแบบ  และดาเนินการท าโครงงานอาหารเหลือใช้ได้อย่างสร้างสรรค ์
ตลอดจนตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประกอบ
อาชีพดา้นอาหารไทยอยา่งมืออาชีพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการถนอมอาหาร และการ
ดดัแปลงอาหารเหลือใช้ มีความรู้คาศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการถนอมอาหาร 
สามารถวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการบูดเสียของอาหารและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางป้องกนั
และแก้ไข มีความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการออกแบบอาหารเหลือใช้ ฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะ มีความ
สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานด้วยความรับผิดชอบ  ขยนั ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่น อดทน เรียนรู้และ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
คุม้ค่าและถูกวธีิ 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ และขั้นตอนของการถนอมอาหารดว้ย
กรรมวธีิต่างๆ ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนมีทกัษะปฏิบติัในการถนอมอาหารดว้ยกรรมวธีิท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

3. ผูเ้รียนอธิบายแนวทางการน าอาหารเหลือใชม้าดดัแปลงเป็นอาหารใหม่ท่ีสามารถ
รับประทานได ้มีรสชาติอร่อย และคงคุณค่าทางโภชนาการ 

4. ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคการดดัแปลงอาหารเหลือใชม้าประกอบ
อาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

5. ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคต์ลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางานกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาหารไทย ดว้ยจิตสานึก
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
รวม 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1         
ภาษาองักฤษ     รหสั  อ21101     3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

ภาษาองักฤษ     รหสั  อ21102    3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60  ชัว่โมง/ ภาคเรียน 

 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2  
ภาษาองักฤษ    รหสั  อ22101     3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

ภาษาองักฤษ    รหสั  อ22102     3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60  ชัว่โมง/ ภาคเรียน 

 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3       
ภาษาองักฤษ     รหสั  อ23101     3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

ภาษาองักฤษ     รหสั  อ23102    3 ชัว่โมง/สัปดาห์  60  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระที่  1   ภำษำเพ่ือกำรส่ือสำร 
มาตรฐาน ต 1.1     เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอยา่ง

มีเหตุผล 

มาตรฐาน ต  1 .2     มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต  1 .3     น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 

สำระที่  2   ภำษำและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต  2 .1    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช ้ได้

อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต  2 .2   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

สำระที่  3   ภำษำกบัควำมสัมพนัธ์กบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต  3 .1     ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 

สำระที่  4   ภำษำกบัควำมสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต  4 .1     ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต  4 .2     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ21101  ภำษำองักฤษ                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่1                           เวลำ  60  ช่ัวโมง  จ ำนวน1.5 หน่วยกติ 

 
อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก

เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลกดับค า ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทย  ปฏิบติัตามและใชค้  าสั่ง  ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย 
สรุปใจความส าคญัท่ีได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น เร่ืองเก่ียวกับตนเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม และเหตุการณ์ใกลต้วัในความสนใจ  ระบุและเลือกขอ้มูล ประโยค  ขอ้ความ 
บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน  คน้ควา้รวบรวม สรุปขอ้มูลจากส่ือ
และเหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้ งท่ี เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล  งานฉลอง วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม ส่ือสารดว้ยภาษาน ้ าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จ าลองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสืบคน้ขอ้มูลความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิด 
ความเขา้ใจสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามภาษา
และวฒันธรรมมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาองักฤษ มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่ำในกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน อยู่อย่ำงพอเพียง มีควำมซ่ือสัตย์ มุ่งมั่นในกำรท ำงำนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง  
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ21102  ภำษำองักฤษ      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2                เวลำ  60  ช่ัวโมง  จ ำนวน1.5 หน่วยกติ 

 

อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลกดับค า ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทย  ปฏิบติัตามและใชค้  าสั่ง  ค  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย 
สรุปใจความส าคญัท่ีได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น เร่ืองเก่ียวกับตนเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม และเหตุการณ์ใกลต้วัในความสนใจ  ระบุและเลือกขอ้มูล ประโยค  ขอ้ความ 
บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน คน้ควา้รวบรวม สรุปขอ้มูลจากส่ือ
และเหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เปรียบเทียบ
ประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เขา้ร่วม
และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม ส่ือสารดว้ยภาษาน ้ าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้ง
ในสถานการณ์จ าลองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสืบคน้ขอ้มูลความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิด 
ความเขา้ใจสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามภาษา
และวฒันธรรม รวมทั้งกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษ 
มีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาองักฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน  และเห็น
คุณค่ำในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ ำวนัโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ22101  ภำษำองักฤษ                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่1                เวลำ  60  ช่ัวโมง  จ ำนวน1.5 หน่วยกติ 

 

 ปฏิบติัตาม และใชค้  าขอร้อง ต าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่าย ๆ ตามสถานการณ์ อ่านออก
เสียง เลือกหัวขอ้ สรุปใจความส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล 
และยกตวัอยา่งประกอบจากการอ่านเร่ือง ข่าวเหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้น ๆ เร่ืองใกล้
ตวั และเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทย รวมทั้งเทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่ และวฒันธรรม ประเพณีของ
เจา้ของภาษา  เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม สืบคน้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล หรือ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ ขอและให้ขอ้มูล ใช้ทกัษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ความคิดเห็น 
ความช่วยเหลือ เก่ียวกับตวัเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนั ในหอ้งเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยใชภ้าษา น ้าเสียง กิริยาท่าทางอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง
ตามกาลเทศะ 
 โดยใช้กระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาองักฤษส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและวฒันธรรม มีเจตคติที่ดีในกำรเรียน
ภำษำองักฤษ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีวนัิย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพยีง มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ22102  ภำษำองักฤษ                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่2                เวลำ  60  ช่ัวโมง  จ ำนวน1.5 หน่วยกติ 

         

ปฏิบติัตาม และใชค้  าขอร้อง ต าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่าย ๆ ตามสถานการณ์ อ่านออก
เสียง เลือกหัวขอ้ สรุปใจความส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล 
และยกตวัอยา่งประกอบจากการอ่านเร่ือง ข่าวเหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้น ๆ เร่ืองใกล้
ตวั และเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทย รวมทั้งเทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่ และวฒันธรรม ประเพณีของ
เจา้ของภาษา  เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม สืบคน้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล หรือ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ ขอและให้ขอ้มูล ใช้ทกัษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ความคิดเห็น 
ความช่วยเหลือ เก่ียวกับตวัเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนั ในหอ้งเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยใชภ้าษา น ้าเสียง กิริยาท่าทางอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง
ตามกาลเทศะ รวมทั้งกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษ  

โดยใช้กระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาองักฤษส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและวฒันธรรม มีเจตคติท่ีดีในการเรียน
ภาษาองักฤษ มีนิสัยรักการอ่าน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ23101  ภำษำองักฤษ      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1                เวลำ  60  ช่ัวโมง  จ ำนวน1.5 หน่วยกติ 
   
 อ่านออกเสียงค าศพัท ์ส านวน ประโยค ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัการอ่าน  ปฏิบติัตาม และใชค้  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย พูดและเขียน ตอบรับและ
ปฏิเสธ เพื่อแสดงความตอ้งการ การเสนอแนะให้ความช่วย แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง
และอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ พูดสนทนา เลือกใช้ภาษาน ้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อยา่งเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัสถานการณ์ ข่าวเร่ืองท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม เลือก ระบุ และเขียนหวัขอ้เร่ือง ใจความส าคญั ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และน าเสนอ
ดว้ยการพูดและเขียนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ และส่ือสารในสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยา่งต่อเน่ือง อธิบาย เปรียบเทียบ ชีวิตความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมของไทย จดัและเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา และวฒันธรรมตามความสนใจ อยา่งสุภาพเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
 โดยใชก้ระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิด  กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และการใชส่ื้อเทคโนโลยี เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและ
วฒันธรรม มีเจตคติที่ดีในกำรเรียนภำษำอังกฤษ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 
มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ23102  ภำษำองักฤษ                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่2               เวลำ  60  ช่ัวโมง  จ ำนวน1.5 หน่วยกติ 
   

 อ่านออกเสียงค าศพัท ์ส านวน ประโยค ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัการอ่าน  ปฏิบติัตาม และใชค้  าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย พูดและเขียน ตอบรับและ
ปฏิเสธ เพื่อแสดงความตอ้งการ การเสนอแนะให้ความช่วย แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง
และอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ พูดสนทนา เลือกใช้ภาษาน ้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อยา่งเหมาะสม พูดและเขียนบรรยำย ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่ำงๆ ใกล้ตัวสถำนกำรณ์ ข่ำวเร่ืองที่อยู่
ในควำมสนใจของสังคม เลือก ระบุ และเขียนหัวข้อเร่ือง ใจควำมส ำคัญ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และน ำเสนอ
ด้วยกำรพูดและเขียนเกี่ยวข้องกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ และส่ือสารในสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยา่งต่อเน่ือง อธิบาย เปรียบเทียบ ชีวิตความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมของไทย จดัและเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา และวฒันธรรมตามความสนใจ อยา่งสุภาพเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
 โดยใชก้ระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิด  กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวติ กำรประยุกต์หลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง และการใชส่ื้อเทคโนโลยี
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถใช้ภาษาองักฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและวฒันธรรม มีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาองักฤษ มีนิสัยรัก
การอ่าน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวมทั้งหมด  21 ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 ( รำยวชิำเพิม่เตมิ  ภำษำจนี ) 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที1่ 
ภาษาจีน  1  รหสั จ 21201  2ชัว่โมง/สัปดาห์  40ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาจีน  2  รหสั จ 21202  2ชัว่โมง/สัปดาห์  40ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที2่ 
ภาษาจีน  3  รหสั จ 22201  2ชัว่โมง/สัปดาห์  40ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาจีน  4  รหสั จ 22202    2ชัว่โมง/สัปดาห์  40ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที3่ 
ภาษาจีน  5  รหสั จ 23201  2ชัว่โมง/สัปดาห์  40ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาจีน  6  รหสั จ 23202  2ชัว่โมง/สัปดาห์  40ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
จ  21201   ภำษำจีน 1                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่1               เวลำ  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกติ 
   

ศึกษา ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า   ค  าช้ีแจง   อ่านออกเสียง  ค  า  วลี   ขอ้ความนิทานและ
บทร้อยกรองสั้นๆ ประโยคหรือขอ้ความบรรยายเก่ียวกบัตนเอง ถ่ายโอนขอ้มูลท่ีไดฟั้งและอ่านทั้งท่ีเป็น
ความเรียงและไม่ใช่ความเรียง เป็นถ้อยค าของตนเองหรือในรูปแบบอ่ืนๆแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสบการณ์ของตนเอง   

โดยแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน  จบัใจความส าคญั 
วิเคราะห์เร่ืองเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั
วนัส าคัญ  ประเพณีและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถน าไปเป็น
เคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน จัดการด้านการเรียนเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในชุมชน        

 เพื่อให้สามารถปฏิบติัการร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั  กาลเทศะ  มีความ
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ควำมเป็นไทย
และมีจิตสำธำรณะ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและบทสนทนาได ้
2. อ่านออกเสียงบทอ่านง่ายๆ  สั้นๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง 
3.  ใชภ้าษาจีนเพื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนอยา่งมีความสุข 
4.  เห็นประโยชน์ของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ 

              5.  เห็นประโยชน์ของวนัส าคญัต่างๆของจีน 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
จ  21202   ภำษำจีน 2                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2             เวลำ  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกติ 
   

ศึกษา  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง  ฝึกอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยคและ
ขอ้ความสั้นๆ  ในสถานการณ์ต่างๆ การใชภ้าษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

โดยพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมใกลต้วัเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั  วฒันธรรม
ประเพณีของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
เคร่ืองหมายวรรคตอน คน้ควา้ รวบรวม  สรุปขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
ใช้ภาษาจีนส่ือสารปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น  สืบคน้  คน้ควา้ความรู้ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  

เพื่อให้สามารถปฏิบติัการร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั กาลเทศะ มีความใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ควำมเป็นไทย
และมีจิตสำธำรณะ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและบทสนทนาได ้
2. อ่านออกเสียงบทอ่านง่ายๆ  สั้นๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง 
3.  ใชภ้าษาจีนเพื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนอยา่งมีความสุข 
4.  เห็นประโยชน์ของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ 

             5.   เห็นประโยชน์ของวนัส าคญัต่างๆของจีน 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
จ  22201   ภำษำจีน 3                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่1               เวลำ  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกติ 
   

ศึกษา ปฏิบติั ค  าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจง หลกัการอ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว ประกาศ  
บทร้อยกรองสั้ นๆ ประโยคขอ้ความในรูปแบบต่างๆให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง หัวขอ้เร่ือง
ใจความส าคญัขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองเร่ืองต่างๆใกลต้วัสถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนั      

โดยใช้ภาษาท่ี แสดงความตอ้งการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ ให้ความ
ช่วยเหลือ ขอ้มูลบรรยายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านภาษาท่ีใชแ้สดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ ให้เหตุผลประกอบบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์  สรุปใจความส าคญัแก่นสาระหวัขอ้เร่ือง  ท่ี
ได้จาการวิเคราะห์เร่ือง ข่าวเหตุการณ์ใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   
คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ใช้
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั  กาลเทศะ  มีความใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ควำมเป็นไทย
และมีจิตสำธำรณะ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและบทสนทนาได ้
2. อ่านออกเสียงบทอ่านง่ายๆ  สั้นๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง 
3.  ใชภ้าษาจีนเพื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนอยา่งมีความสุข 
4.  เห็นประโยชน์ของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ 

              5.  เห็นประโยชน์ของวนัส าคญัต่างๆของจีน 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
จ  22202   ภำษำจีน 4                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่2             เวลำ  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกติ 
   

ศึกษา ปฏิบติั ค  าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจง หลกัการอ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว ประกาศ
บทร้อยกรองสั้ นๆ ประโยคขอ้ความในรูปแบบต่างๆให้สัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง หัวขอ้เร่ือง
ใจความส าคัญ ข้อมูลเก่ียวกับตนเองเร่ืองต่างๆ  ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม เร่ืองต่างๆใกล้ตัว  
ประสบการณ์  ใหเ้หตุผลสั้นๆ   

โดยใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   เทศกาล
วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม ความ
เหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย ชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาจีนตามสถานการณ์ ต่างๆ  ภาษาในการส่ือสาร การเรียน การศึกษาต่อ 
หรือการอาชีพ ภาษาจีนในการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน 

 เพื่อให้สามารถปฏิบติัการร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั  กาลเทศะ  มีความ
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ควำมเป็นไทย
และมีจิตสำธำรณะ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและบทสนทนาได ้
2. อ่านออกเสียงบทอ่านง่ายๆ  สั้นๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง 
3.  ใชภ้าษาจีนเพื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนอยา่งมีความสุข 
4.  เห็นประโยชน์ของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ 
5.  เห็นประโยชน์ของวนัส าคญัต่างๆของจีน 

รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
จ  23201   ภำษำจีน 5                                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่1               เวลำ  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกติ 
   
 ศึกษา ปฏิบัติ ค  าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจง หลักการอ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว 
โฆษณาบทร้อยกรองสั้ นๆส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆหัวข้อเร่ือง ใจความส าคญั รายละเอียด
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือต่างๆข้อมูลเก่ียวกับตนเองเร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
สถานการณ์ ข่าว   

โดยพูดและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ   ขอ้มูลอธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม ภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  ให้เหตุผลประกอบ ภาษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทสังคม  
ชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสมความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ในการส่ือสาร การเรียน  การศึกษา
ต่อ  หรือการอาชีพ  ในการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน  และการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ 

 เพื่อให้สามารถปฏิบติัการร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั  กาลเทศะ  มีความ
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ควำมเป็นไทย
และมีจิตสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและบทสนทนาได ้
2. อ่านออกเสียงบทอ่านง่ายๆ  สั้นๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง 
3.  ใชภ้าษาจีนเพื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนอยา่งมีความสุข 
4.  เห็นประโยชน์ของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ 

              5.  เห็นประโยชน์ของวนัส าคญัต่างๆของจีน 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
จ  23202   ภำษำจีน 6                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3  ภำคเรียนที ่2                       เวลำ  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกติ 
   

ศึกษาปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจง หลักการอ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว 
ประกาศ  บทร้อยกรองสั้นๆ ประโยคขอ้ความในรูปแบบต่างๆใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง หวัขอ้
เร่ืองใจความส าคญัขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองอ่านบทสนทนานิทานและเร่ืองสั้นสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง ขอร้องใหค้  าแนะน าและค าช้ีแจงการขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วั 
กิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆ  

โดยใชภ้าษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม เขา้ใจชีวิตความเป็นอยู ่  ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษากิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากับของไทย และ
น าไปใช้อยา่งเหมาะสมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
การส่ือสาร การเรียน  การศึกษาต่อ  หรือการอาชีพ  ในการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของ
โรงเรียน   และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั  กาลเทศะ  มีความใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ควำมเป็นไทย
และมีจิตสำธำรณะ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  าแนะน าและบทสนทนาได ้
2. อ่านออกเสียงบทอ่านง่ายๆ  สั้นๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง 
3.  ใชภ้าษาจีนเพื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนอยา่งมีความสุข 
4.  เห็นประโยชน์ของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ 
5.  เห็นประโยชน์ของวนัส าคญัต่างๆของจีน 
 

รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
ระดบัมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

(รำยวชิำเพิม่เตมิ  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร) 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1        
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  รหสั  อ21201    2 ชัว่โมง/สัปดาห์            40  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  รหสั  อ21202    2 ชัว่โมง/สัปดาห์            40  ชัว่โมง/ ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2       
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  รหสั  อ22201    2 ชัว่โมง/สัปดาห์           40  ชัว่โมง/ ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  รหสั  อ22202    2 ชัว่โมง/สัปดาห์           40  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 3  
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  รหสั  อ23201    2 ชัว่โมง/สัปดาห์           40  ชัว่โมง/ ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  รหสั  อ23202    2 ชัว่โมง/สัปดาห์           40  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 

 อ21201  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่1               เวลำ  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกติ 
 

              ฟังและพูดเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการขอและใหข้อ้มูล เสนอ  
ให้บริการและความตอ้งการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น การขอบคุณ การอวยพร การช่ืนชม 
การแสดงความยินดี การขอโทษ ในวาระต่างๆ โดยใช้ภาษา ท่าทาง น ้ าเสียง เหมาะสมกบัระดบับุคคล 
กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  น าเสนอขอ้มูล จากส่ือประเภทต่างๆ เร่ืองราวสั้นๆ กิจวตัร
ประจ าวนั เหตุการณ์ ต่างๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู้สึก เก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง รู้ความ
เป็นมาของวนัส าคญั เทศกาล และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
 โดยฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ฝึกพูดโตต้อบในการ
น าเสนอขอ้มูลจากส่ือประเภทต่างๆ กิจวตัรประจาวนั เร่ืองราวสั้ นๆ พร้อมทั้งออกเสียงเปรียบเทียบ
ความ แตกต่างของค าวลี ประโยคง่ายๆ ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม  
 เพื่อให้เห็นประโยชน์และความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินยัในตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน า
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษามาประยุกต์ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดแ้ละสามารถตอบค าถามได ้ 
2. บอก อธิบายความหมายของค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้
3. พูดโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลในโอกาสต่างๆ ได ้
4. พูดเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ต่างๆ ได ้
5. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาได ้ 
6. บอกความเป็นมาของวนัส าคญั เทศกาลและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาได ้ 
7. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
8. ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
  
 

 



144 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 

 อ21202  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1  ภำคเรียนที ่2               เวลำ  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกติ 
 
           ฟังและพูดเก่ียวกับข้อมูลการถามทาง การนัดหมาย การซ้ือของและการต่อรองราคา และ
เหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการขอและให้ขอ้มูล เสนอ ให้บริการและความตอ้งการ อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึก รวมทั้งการเล่าเหตุการณ์และกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยใชภ้าษา 
ท่าทาง น ้าเสียง เหมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
 โดยฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ฝึกพูดโตต้อบในการ
น าเสนอขอ้มูลจากส่ือประเภทต่างๆ กิจวตัรประจาวนั เร่ืองราวสั้ นๆ พร้อมทั้งออกเสียงเปรียบเทียบ
ความ แตกต่างของค าวลี ประโยคง่ายๆ ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม  
 เพื่อให้เห็นประโยชน์และความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินยัในตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน า
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษามาประยุกต์ในการพฒันาตนเอง  รวมทั้งน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดแ้ละสามารถตอบค าถามได ้ 
2. บอก อธิบายความหมายของค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้
3. พูดโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลในโอกาสต่างๆ ได ้
4. พูดเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ต่างๆ ได ้
5. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาได ้ 
6. เล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 
7. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
8. ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ22201  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่1                                      เวลำ 40  ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกติ 

 
ฟังและพูดเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการขอและใหข้อ้มูล เสนอ 

ให้บริการและความต้องการ สนทนาโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
สถานการณ์ในครอบครัว โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล โดยใช้ภาษา 
ท่าทาง น ้าเสียง เหมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  น าเสนอขอ้มูล จาก
ส่ือประเภทต่างๆ เร่ืองราวสั้ นๆ กิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ ต่างๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู้สึก 
เก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  
 โดยฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพูด ฝึกใชภ้าษาในการขอ การน าเสนอขอ้มูล ฝึก
พูด โต้ตอบในการแสดงความคิดเห็น เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทละครสั้ นๆ การอธิบาย บรรยาย 
เปรียบเทียบเร่ืองราวต่างๆในชีวติประจาวนั เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
 เพื่อให้เห็นประโยชน์ละความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทาง 
ภาษา มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินยัในตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน า
ความรู้ ความเขาใจ  เก่ียวกบัภาษามาประยุกต์ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดแ้ละสามารถตอบค าถามได ้ 
2. บอก อธิบายความหมายของค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้
3. พูดโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลในโอกาสต่างๆ ได ้
4. พูดเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ต่างๆ ได ้
5. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาได ้ 
6. เล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 
7. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
8. ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ22202  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2  ภำคเรียนที ่2                                   เวลำ 40  ช่ัวโมง 1 หน่วยกติ 

 
ฟังและพูดเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการขอและใหข้อ้มูล เสนอ 

ให้บริการและความตอ้งการ สนทนาโตต้อบและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น ชีวิตและ
การท างาน อาชีพต่างๆ การน าเสนอขอ้มูลบุคล โดยใช้ภาษา ท่าทาง น ้ าเสียง เหมาะสมกบัระดบับุคคล 
กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  น าเสนอขอ้มูล จากส่ือประเภทต่างๆ เร่ืองราวสั้นๆ กิจวตัร
ประจ าวนั เหตุการณ์ ต่างๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู้สึก เก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  
 โดยฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพูด ฝึกใชภ้าษาในการขอ การน าเสนอขอ้มูล ฝึก
พูด โต้ตอบในการแสดงความคิดเห็น เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทละครสั้ นๆ การอธิบาย บรรยาย 
เปรียบเทียบเร่ืองราวต่างๆในชีวติประจาวนั เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
 เพื่อให้เห็นประโยชน์ละความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทาง 
ภาษา มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินยัในตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน า
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษามาประยุกต์ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดแ้ละสามารถตอบค าถามได ้ 
2. บอก อธิบายความหมายของค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้
3. พูดโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลในโอกาสต่างๆ ได ้
4. พูด บรรยาย เปรียบเทียบ เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ของตนเอง เก่ียวกบักิจวตัร
ประจ าวนั เหตุการณ์ต่างๆ ได ้
5. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาได ้ 
6. แนะน าสถานท่ีทอ้งเท่ียวได ้ 
7. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
8. ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ23201  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่1                                   เวลำ 40  ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกติ 

 
ฟังและพูดเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการขอและใหข้อ้มูล เสนอ 

ให้บริการและความตอ้งการ สนทนาโตต้อบและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น การดูแล
สุขภาพร่างกาย อาหารและเคร่ืองด่ืม การพกัผอ่นในวนัหยุด โดยใชภ้าษา ท่าทาง น ้ าเสียง เหมาะสมกบั
ระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  น าเสนอขอ้มูล จากส่ือประเภทต่างๆ เร่ืองราว
สั้นๆ กิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ ต่างๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู้สึก เก่ียวกบัประสบการณ์ของ
ตนเอง  
 โดยฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพูด ฝึกใชภ้าษาในการขอ การน าเสนอขอ้มูล ฝึก
พูด โต้ตอบในการแสดงความคิดเห็น เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทละครสั้ นๆ การอธิบาย บรรยาย 
เปรียบเทียบเร่ืองราวต่างๆในชีวติประจาวนั เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
 เพื่อใหเ้ห็นประโยชน์ละความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทาง 
ภาษา มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินยัในตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน า
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษามาประยกุตใ์นการพฒันาตนเอง รวมทั้งน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดแ้ละสามารถตอบค าถามได ้ 
2. บอก อธิบายความหมายของค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้
3. พูดโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลในโอกาสต่างๆ ได ้
4. พูดเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ต่างๆ ได ้
5. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาได ้ 
6. เล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 
7. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
8. ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ23202  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3   ภำคเรียนที ่2                              เวลำ 40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกติ 

 

ฟังและพูดเก่ียวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ใน รวมทั้ งการขอและให้ข้อมูล เสนอ 
ให้บริการและความตอ้งการ สนทนาโตต้อบและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น การถาม
เวลา การถามทาง การซ้ือขาย การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว โดยใช้ภาษา ท่าทาง น ้ าเสียง เหมาะสมกบั
ระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  น าเสนอขอ้มูล จากส่ือประเภทต่างๆ เร่ืองราว
สั้นๆ กิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ ต่างๆ สรุปความคิดเห็น แสดงความรู้สึก เก่ียวกบัประสบการณ์ของ
ตนเอง 
 โดยการฝึกทกัษะในการส่ือสารด้านการฟัง และการพูด ฝึกพูดโตต้อบ สนทนา แสดงความ
คิดเห็น แสดงบทบาทสมมุติ การเสนอให้ความช่วยเหลือ การให้บริการผูอ่ื้น การให้ข้อมูล อธิบาย 
บรรยายเปรียบเทียบการท างาน ฝึกใชภ้าษาท่ีใชใ้นการศึกษาต่อและอาชีพ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม  
 เพื่อใหเ้ห็นประโยชน์และความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินยัในตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน า 
ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัภาษามาประยกุต ์ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพยีงมำประยุกต์ใช้กบัภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดแ้ละสามารถตอบค าถามได ้ 
2. บอก อธิบายความหมายของค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ บทสนทนา เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้
3. พูดโตต้อบการขอและใหข้อ้มูลในโอกาสต่างๆ ได ้
4. พูดเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั เหตุการณ์ต่างๆ ได ้
5. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาได ้ 
6. เล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 
7. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
8. ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวนิยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. กจิกรรมแนะแนว  

    เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเข้าใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน    โดยนักเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
เวลา 40 ชัว่โมงต่อปี 
 2.  กจิกรรมนักเรียน 

     เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้น าผู ้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกนั การรู้จกัแก้ปัญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   
เอ้ืออาทร และสมานฉนัท ์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 
ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของ
ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย   

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์  โดยนักเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 40 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม โดยนกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 40 ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 

3. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม โดยนกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้
ร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 10 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 
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ค ำอธิบำย 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน   

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

                กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบ
ดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้
ศีลธรรม  จริยธรรม มีวนิยั ปลุกฝังสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเอง 
ไดแ้ละอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖   ไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1.   กจิกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิด ตดัสินใจ 

คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติทั้งดา้นการเรียน  และดา้นอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษา
แก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

กำรจัดกจิกรรมแนะแนว 

1.   ส ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความตอ้งการ ความสนใจ และธรรมชาติของผูเ้รียน เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบติักิจกรรมแนะแนว 

2.   ศึกษาวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลผูเ้รียน
รายบุคคล หรือการส ารวจเพื่อทราบปัญหา ความตอ้งการ และความสนใจ เพื่อน าไปก าหนอสาระและ
รายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว 

3.   ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมดา้นการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมใหไ้ด้
สัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยยดึสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผูเ้รียน
เป็นหลกั ทั้งน้ีครูและผูเ้รียนมีสัดส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 

4.   ก าหนดแผนปฏิบติักิจกรรมแนะแนวโดยระดบัประถมศึกษาจดัเป็นรายปี/ระดบั เม่ือก าหนด
สัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละดา้นแลว้ จะตอ้งระบุวา่จะจดักิจกรรมแนะแนวในดา้นใด จ านวนก่ีชัว่โมง 
พร้องทั้งจะตอ้งก าหนดรายละเอียดของแต่ละดา้นใหช้ดัเจนวา่ควรมีเร่ืองอะไรบา้ง เพื่อจะจดัท าเป็น
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมยอ่ยต่อไป 

5.   การจดัท ารายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบติักิจกรรม เร่ิมตั้งแต่การก าหนดช่ือกิจกรรม 
จุดประสงค ์เวลา เน้ือหา/สาระ วธีิด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 

6.   ปฏิบติัตามแผนการการปฏิบติักิจกรรมกรรมแนะแนว วดัและประเมินผล และสรุปรายงาน 

2.   กจิกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี ความรับผดิชอบ การ
ท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทร
และสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ด้
ปฏิบติัดว้นตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวเิคราะห์ วางแผนปฏิบติัตามแผน ประเมินและ
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ปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของ
ผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

2.1 กจิกรรมลกูเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ   เนตร
นารี   ยวุกาชาด   40  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา   ( ระดบัมธัยมศึกษา )    

การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจดักิจกรรมตามวธีิการลูกเสือ (Scout 
Metthod )  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 

1.  ค ำปฏิญำณและกฎ   ถือเป็นหลกัเกณฑท่ี์ลูกเสือทุกคนใหค้ ามัน่สัญญาวา่ จะปฏิบติัตามกฎ
ของลูกเสือ กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใ้หลู้กเสือเป็นหลกัในการปฏิบติัไม่ได ้“หา้ม” ท า
หรือ “บงัคบัให้”ท าแต่ถา้ “ท า” ก็จะท าใหเ้กิดผลดีแก่ตวัเอง เป็นคนดี ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูมี้เกียรติ
เช่ือถือได ้ฯลฯ 

2.  เรียนรู้จำกกำรกระท ำ   เป็นการพฒันาส่วนบุคคลความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยูท่ี่
การกระท าของตนเองท าใหมี้ความรู้ท่ีชดัเจนและสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดต้วัเองและทา้ทาย
ความสามารถของตนเอง 
          3.  ระบบหมู่   เป็นรากฐานอนัแทจ้ริงของการลูกเสือเป็นพื้นฐานในการอยูร่่วมกนัการยอมรับซ่ึง
กบัและกนั การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัซ่ึงเป็นการเรียนรู้การใชป้ระชาธิปไตย
เบ้ืองตน้ 

4.   กำรใช้สัญลกัษณ์ร่วมกนั ฝึกใหมี้ความเป็นหน่ึงเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีดว้ย
การใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย การท าความเคารพ รหสั ค าปฏิญาณ กฎ คติ
พจน์ ค าขวญั ธง เป็นตน้ วธีิการน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
องคก์ารลูกเสือแห่งโลก ซ่ึงมีสมาชิกทัว่โลก และเป็นองคก์รท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5.  กำรศึกษำธรรมชำติคือส่ิงส าคญัอนัดบั 1 ในกิจกรรมของลูกเสือธรรมชาติอนัโปร่งใสตาม
ชนบทป่าเขา ป่าละเมาะ และพุม่ไม ้เป็นท่ีปรารถนาอยา่งยิ่งมีการในการไปท ากิจกรรมกบัธรรมชาติการ
ปืนเขาตั้งค่ายพกัแรกในสุดสัปดาห์ หรือ ตามวาระของการอยูค่่ายพกัแรมตามกฎระเบียบเป็นท่ีเสน่หาแก่
เด็กทุกคนถา้ขาดส่ิงน้ีแลว้ก็ไม่เรียกวา่ใชชี้วติแบบลูกเสือ 

6.   ควำมก้ำวหน้ำในกำรเข้ำร่วมกจิกรรม   กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัใหเ้ด็กท าตอ้งใหมี้ความกา้วหนา้
และดึงดูดใจ สร้างใหเ้กิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะท าและวตัถุประสงคใ์นการจดัแต่ละอยา่งให้
สัมพนัธ์กบัความหลากหลายในการพฒันาตนเองเกมการเล่นท่ีสนุกสนาน การแข่งขนักนัก็เป็นส่ิงดึงดูด
ใจและเป็นการจูงใจท่ีดี 

7.   กำรสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่เด็กเพื่อใหเ้ขาเกิดความ
มัน่ใจในการท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงใดลงไปทั้งคู่มีความตอ้งการการซ่ึงกนัและกนัเด็กก็ตอ้งการให้
ผูใ้หญ่เองก็ตอ้งการน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้งและดีท่ีสุด จึงเป็นการ
ร่วมมือกนัทั้งสองฝ่าย 
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2.2   กจิกรรมชุมนุม   นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม   40  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา   
แนวทำงกำรจัดกจิกรรมชุมนุม 

โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  จดักิจกรรมชุมนุมตามความเหมาะสมกบับริบทและสภาพของโรงเรียน
ดงัน้ี 

1.   จดักิจกรรมชุมนุมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามความรู้ความถนดั   และความสนใจของ
ผูเ้รียน   เป็นกิจกรรมระยะเวลา  1  ปีการศึกษา   ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา   ไดแ้ก่ 

1.1   ชุมนุมอ่านเปล่ียนชีวิต  

1.2   ชุมนุมหมากกระดาน 

1.3   ชุมนุมดนตรีสากล 

1.4   ชุมนุมฟุตซอล 

1.5   ชุมนุมแบดมินตนั 

1.6   ชุมนุม To  be number  one 
1.7   ชุมนุมเกษตร 
1.8   ชุมนุมวทิย-์คณิตฯพิชิต O-NET 
1.9   ชุมนุมปิงปอง 
1.10 ชุมนุมวอลเลยบ์อล 
1.11 ชุมนุมเปตอง 
1.12  ชุมนุมนาฏศิลป์ 
1.13  ชุมนุมภาษาจีน 
1.14  ชุมนุมหุ่นยนต ์

                            1.15 ชุมนุม English Club 
3.   กจิกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

                เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน   และทอ้งถ่ิน
ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร   เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อ
สังคม  และการมีจิตสาธารณะ   เช่น   กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 

                โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   พุทธศกัราช  2551   ทั้ง  3  ลกัษณะมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั  โดยจดักิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  10  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา  
          แนวกำรจัดกจิกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

      การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เนน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัส ารวจและวเิคราะห์
สภาพปัญหา ร่วมกนัออกแบบการจดักิจกรรม วางแผนการจดักิจกรรม  ปฏิบติักิจกรรมตามแผน     
ร่วมสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรม   ร่วมรายงานผล   พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการจดั
กิจกรรม 
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   1.   จดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมลกัษณะ
โครงการ   กิจกรรมร่วมกบัองคก์รอ่ืน   เป็นกิจกรรมลกัษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   โดยให้
ผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ   ตามความถนดัของผูเ้รียน 

          1.   กิจกรรมเขตบริการท าความดี 

                        2.   กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

                        3.   กิจกรรมท าความสะอาดหอ้งน ้าในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ 

                        4.   กิจกรรมเล้ียงหมูเพื่ออาหารกลางวนั 
                        5.   บ าเพญ็ประโยชน์บริการตกัอาหารและท าความสะอาดตามเวรประจ าวนั                                
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ระดบักำรศึกษำ 
หลกัสูตรโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ จดัระดบัการศึกษาเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิดพื้นฐาน การ
ติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวติอยา่ง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วน
ตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้น
ความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ     

 

กำรจดักำรเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตรสถานศึกษา  
เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็น
เป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 
 ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร  ผูส้อนพยายามคดัสรร                     
กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะ
ส าคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลกักำรจัดกำรเรียนรู้ 

      การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้
ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนกำรเรียนรู้ 
       การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์จริง   กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง  กระบวนการจดัการ กระบวนการวจิยั 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา 
เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อนจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  แลว้จึงพิจารณา
ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

4. บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ควรมีบทบาท ดงัน้ี 

4.1 บทบำทของผู้สอน 
      1) ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน 

การจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
       2) ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ 

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                     3)  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

      4)  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดเรียนรู้  
      5) จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
      6) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบั 

ธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  
      7) วเิคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2  บทบำทของผู้เรียน 
        1)   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        2)  เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้  วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้          

ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง ๆ    
3)  ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้             
4)  มีปฏิสัมพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู   
5)  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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ส่ือกำรเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเขา้ถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้ งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์    ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย                 
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน  การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และ
ลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน   

การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตวัเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริม
และส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจดัให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียน            
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หน้าท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรด าเนินการดงัน้ี   
 1.  จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นควา้ของผูเ้รียน  เสริมความรู้ให้ ผูส้อน   
รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง          
กบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 6.  จดัให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ 

ในการจดัท า การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษา                       
ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่
กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย  
และน่าสนใจ  
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กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้ น  ผูเ้รียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลักในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้ นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้น ท่ีการศึกษา และระดับชาติ การว ัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ 
ความกา้วหนา้ และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา 
ระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  กำรประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้การสอน
ซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้ นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ี
จะตอ้งได้รับการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใช้ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2.  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ   เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผล      
การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  นอกจากน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในด้านใด 
รวมทั้ งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง
และชุมชน   

 3.  กำรประเมินระดับท้องถิ่น  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัทอ้งถ่ินตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพ
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การศึกษาของทอ้งถ่ิน   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
ดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบ
ทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 4.  กำรประเมินระดับชำติ    เป็นการประเมินคุณภาพผู ้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขา้รับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนับสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของ
ประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวนิยั
และพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการ
ทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา  จดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

เกณฑ์กำรวดัและประเมินผลกำรเรียน 

1. กำรตัดสิน กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 
      1.1 กำรตัดสินผลกำรเรียน 

     ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคน
เป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
  ระดับมัธยมศึกษำ 
                                 (1) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิา  
                                       นั้นๆ 

            (2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 
                                      ก าหนด 

      (3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
            (4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์ 

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน   
 การพิจารณาเล่ือนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะ
ผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจ านวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้ทั้งน้ีใหค้  านึงถึง
วฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.2  กำรให้ระดับผลกำรเรียน 

                     ระดับมัธยมศึกษำ   
การตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผล

การเรียนเป็น 8 ระดบั การตดัสินผลการเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใชร้ะบบผา่นและไม่ผา่น โดย
ก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผา่นแต่ละรายวชิาท่ีร้อยละ 60 จากนั้นจึงใหร้ะดบัผลการเรียนท่ีผา่น ส าหรับ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบั แนวการให้
ระดบัผลการเรียน 8 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบัดงัแสดงในตาราง ดงัน้ี 

4  ดีเยีย่ม       80-100 
3.5  ดีมาก       75-79 
3  ดี       70-74 
2.5  ค่อนขา้งดี      65-69 
2  ปานกลาง      60-64 
1.5  พอใช ้      55-59 
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1  ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า    50-54 
0  ต ่ากวา่เกณฑ์      0-49 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ให้ระดบัผล

การประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่น และไม่ผา่น 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั

กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น 
และไม่ผา่น                     

1.3  กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้             

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานใหผู้ป้กครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนท่ีสะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         2.  เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 

 หลกัสูตรสถานศึกษา  ก าหนดเกณฑก์ลางส าหรับการจบการศึกษา  ดงัน้ี 
 เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน   66  หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน   66  หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต 
(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัดีเยีย่ม/ดี/ผา่น 
(4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัดีเยีย่ม/ดี/ผา่น 
(5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 120 ชัว่โมงต่อปีการศึกษาและมีผล
การประเมินผา่นทุกกิจกรรม 
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เอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคญัท่ีบนัทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1.   เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำทีก่ระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
        1.1 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผูเ้รียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและ
ออกเอกสารน้ีให้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3)  
หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        1.2  ประกำศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศกัด์ิและสิทธ์ิของผูจ้บ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาให้ไวแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        1.3 แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายช่ือ
และขอ้มูลของผูจ้บการศึกษา 
 2.  เอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำทีส่ถำนศึกษำก ำหนด  

     เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคญั 
เก่ียวกบัผูเ้รียน เช่น  แบบรายงานประจ าตวันักเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน  ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการน าเอกสารไปใช้ 
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กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่างๆไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา 
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ นอกจากน้ี ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรม
อาชีพ การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาคเรียนแรก                
ท่ีสถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน ทั้งน้ี ผูเ้รียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเน่ืองในสถานศึกษาท่ี รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ี รับผู ้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรก าหนดรายวชิา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได ้ ดงัน้ี 
 1.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให้ขอ้มูลแสดงความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู ้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ ง           
ภาคความรู้และภาคปฏิบติั   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบติั ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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กำรบริหำรจดักำรหลกัสูตร 

               ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันา
หลกัสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัท้องถ่ิน จนถึงระดับ
สถานศึกษา  มีบทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบในการพฒันา   สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้และ
พฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและ                 
การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด   อนัจะส่งผลใหก้ารพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นระดบัชาติ 
                ระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานตน้สังกดัอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทในการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน                
เพื่อน าไปสู่การจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษา 
ให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคญั คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
ในระดบัทอ้งถ่ินโดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการในระดบัชาติ พฒันาสาระ  การ
เรียนรู้ทอ้งถ่ิน   ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ย
การวิจยัและพฒันา  การพฒันาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   วิเคราะห์ และ
รายงานผลคุณภาพของผูเ้รียน  

สถานศึกษามีหนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา     การวางแผนและด าเนินการใช้
หลกัสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวจิยัและพฒันา   การปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตร   จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผล   ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคลอ้ง   กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือ
หน่วยงานตน้สังกดัอ่ืนๆ ในระดบัทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ี
เก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยทุกภาค
ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
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9.   นายวรีะศกัด์ิ   ศิริวฒันานนท ์  กรรมการ 
10. นางสาววพิตัรา   ไชยชาติ  กรรมการ 
11. นายศรีไพร  เหมือนเล็ก  กรรมการ 
12. นายวศิรุต   ด าท่าคลอง                          กรรมการ 
13. นางจรัสศรี  สุกแดง                               กรรมการและเลขานุการ   

   
คณะบรรณำธิกำร 

1.  นางสาวเนตรชนก  ยอดแกว้                  หวัหนา้วชิาการโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 
 2.  นางจรัสศรี  สุกแดง   วชิาการฝ่ายมธัยมศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 
 
ผู้จัดพมิพ์/ออกแบบรูปเล่ม 

1.  นางสาวเนตรชนก  ยอดแกว้                  หวัหนา้วชิาการโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 
 2.  นางจรัสศรี  สุกแดง   วชิาการฝ่ายมธัยมศึกษาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 
 


