หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา
พุทธศักราช 2552
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืน ฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

สั งกัดสํ านักงานเขตพืน ทีก ารศึกษาลพบุรี เขต 1
อําเภอ เมือง จังหวัดลพบุรี

ก

คํานํา
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรทีมีจุดหมายเพือให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
มีวินยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถ
ในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวติ มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี
มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน
ในวิถีชีวติ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสํานึกในการ
อนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
ในการจัดทําหลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ฉบับนี ได้ยดึ กรอบของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนํามาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวดั
ทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางไปจัดทําหลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา โดยคํานึงถึงสภาพปั ญหาของ
โรงเรี ยน และความต้องการของชุมชน จึงกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เข้าร่ วมกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ และสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน 5 ข้อ
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ฉบับนี ได้รับความร่ วมมืออย่างดีจาก คณะครู ทุกท่าน
ทุกกลุ่มสาระ จึงขอขอบคุณในความร่ วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี

( นายโกวิทย์ ทองอยู่ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
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 โครงสร้างหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2552 ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3
 หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
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• คําสัง แต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
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ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา
เรือง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั#นพืน# ฐาน พุทธศักราช 2551
โดยทีกระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ตามคําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที 293/2551 ลงวันที 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
และโรงเรี ยนดงตาลวิทยา เป็ นโรงเรี ยนทีมีความพร้อมตามรายชือทีกระทรวงศึกษาธิ การประกาศทีตอ้ ง
ใช้หลักสู ตรนีในปี การศึกษา 2552 ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรี ยนดงตาลวิทยาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรและให้ความเห็นชอบ
ต่อหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือให้โรงเรี ยนนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทังนี หลักสู ตรโรงเรี ยนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเมือวันที
11 พฤษภาคม พ.ศ.2552 จึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552

( นายอดุลย์ พวงภู่ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

( นายโกวิทย์ ทองอยู่ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา

ความนํา
กระทรวงศึกษาธิ การได้มีคาํ สังให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
โดยให้ใช้ในโรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรและโรงเรี ยนทีมีความพร้อม ในปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ซึ งสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐานกําหนดให้มีการวางแผนงานดําเนิ นการใช้หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในปี การศึกษา 2552 กําหนดให้มีการนําร่ องการ
ใช้หลักสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน ในสถานศึ ก ษาที จ ะเป็ นศู น ย์วิจ ยั และพัฒ นาด้า นการใช้
หลักสู ตรในแต่ละเขตพืนทีการศึ กษา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดเกณฑ์
เพือให้เขตพืนทีการศึกษาพิจารณาคัดเลื อกโรงเรี ยนเข้าร่ วมการดําเนิ นการดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์ เป็ น
โรงเรี ยนชันนําหรื อเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบในด้านต่าง ๆ มีผลงานเป็ นทีปรากฏ เช่น โรงเรี ยนทีเป็ นแหล่ง
ศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ โรงเรี ยนในโครงการหนึ งอําเภอหนึ งโรงเรี ยนในฝัน โรงเรี ยนในโครงการนํา
ร่ องหรื อโครงการวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ มีศกั ยภาพทีสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึ กษาตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551ในระดับ เขตพืนที
การศึกษา มีคณะผูบ้ ริ หารทีมีภาวะผูน้ าํ และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ มีคณะ
ครู ผสู ้ อนแกนนําทีมีคุณภาพ และคณะกรรมการ มีความเข้มแข็ง เขตพืนทีการศึกษามีศกั ยภาพทีจะเข้าไป
ร่ วมสนับสนุ นทางวิชาการได้อย่างต่อเนื อง และ สามารถพัฒนาให้เป็ นโรงเรี ยนทีเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ แก่
สถานศึกษาอืน ๆ และเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในด้านการใช้หลักสู ตรทีเป็ นรู ปธรรม
นอกจากนันแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ได้
ชี ให้เห็นถึงความจําเป็ นในการปรับเปลี ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุ ณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม
และมีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทังด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลียนแปลงเพือนําไปสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมัน คง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรี ยม
เด็กและเยาวชนให้มีพนฐานจิ
ื
ตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทังมีสมรรถนะ ทักษะและความรู ้พืนฐาน
ทีจาํ เป็ นในการดํารงชี วิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ , 2549) ซึ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย ให้มีทกั ษะ
การคิ ด วิเคราะห์ สร้ า งสรรค์ มี ทกั ษะด้า นเทคโนโลยี สามารถทํา งานร่ ว มกับ ผูอ้ ื น และสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)

2
โรงเรี ยนดงตาลวิทยาเป็ นโรงเรี ยนหนึ งทีได้รับการคัดเลื อกจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ให้เป็ นโรงเรี ยนทีมีความพร้อมในการใช้หลักสู ตร ประเภทโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยน
จึงได้ประกาศใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยาพุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี
1. ปี การศึกษา 2552 ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยาพุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชันมัธยมศึกษาปี ที 1 และ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4
2. ปี การศึกษา 2553 ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชันมัธยมศึกษาปี ที 1- 2 และ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 - 5
3. ตังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชันเรี ยน
เอกสารหลักสู ตรดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับนี จึงได้จดั ทําขึนสําหรับบุคลากรของโรงเรี ยนและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะได้
นําไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาและจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในโรงเรี ยนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นสําหรับ
การดํารงชีวติ ในสังคมทีมีการเปลียนแปลง และแสวงหาความรู ้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องตลอดชี วิต
ต่อไป
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี วัด ที ก ํา หนดไว้ใ นเอกสารนี จะช่ ว ยทํา ให้ผูท้ ี มี ส่ ว นเกี ย วข้อ ง
ในทุกระดับได้เห็นผลคาดหวังที ตอ้ งการในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนที ชดั เจนตลอดแนว ซึ งจะ
สามารถช่วยให้ผทู ้ ีมีส่วนทีเกียวข้องในระดับท้องถินและโรงเรี ยน ร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างมัน ใจ
ทําให้การจัดทําหลักสู ตรในโรงเรี ยนมีคุณภาพและมีความเป็ นเอกภาพยิงขึน อีกทังยังช่วยให้เกิ ดความ
ชัดเจนเรื อ งการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ และช่ วยแก้ปัญ หาการเที ย บโอนระหว่างโรงเรี ย นและ
สถานศึกษา ดังนันในการพัฒนาหลักสู ตรในทุกระดับตังแต่ระดับชาติจนกระทัง ถึงสถานศึกษา จะต้อง
สะท้อนคุ ณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี วัดที กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน รวมทังเป็ นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรู ปแบบ และครอบคลุมผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ในระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ในการจัดหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานจะประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีคาดหวังได้นนั
ทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้องทังระดับ ชุ มชน ครอบครั ว โรงเรี ยนและบุ คคลต้องร่ วมกันรั บผิดชอบ โดยร่ วมกัน
ทํางาน ในการวางแผน ดําเนิ นการ ส่ งเสริ มสนับสนุ น ตรวจสอบ ตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไข เพือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่ คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
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วิสัยทัศน์ โรงเรียนดงตาลวิทยา
โรงเรี ยนดงตาลวิทยา มุง่ มัน พัฒนาการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มีคุณค่าของ
สังคม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ
พัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ เน้นการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีคุณค่า ก้าวหน้าในเทคโนโลยี
มีความรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1. โรงเรี ยนดงตาลวิทยาจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเน้น
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการบูรณาการ
อย่างมีคุณภาพ
3. บุคลากรพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะสําคัญทีสอดคล้องกับหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีสาํ คัญ 5 ประการ ดังนี
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัด
และลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื อสาร ทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้ างสรรค์ การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ และการคิ ดเป็ นระบบ เพื อ นํา ไปสู่ การสร้ า งองค์ค วามรู ้ หรื อ
สารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปั ญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ
ที เผชิ ญ ได้อย่างถู ก ต้อ งเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุ ผล คุ ณธรรมและข้อมู ลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึ งผลกระทบทีเกิ ดขึน
ต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชี วติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดําเนิ นชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั
หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
และมี ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้ การสื อสาร
การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา ปี การศึกษา 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืน ฐาน พุทธศักราช 2551
ชั นมัธยมศึกษาปี ตอนต้ นปี ที 1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุ ขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

รวม

ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1
ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
ชั นมัธยมศึกษาปี ที 3
รวมตลอด 3 ปี
พืนฐาน/2ภาค เพิมเติม/2ภาค พืนฐาน/2ภาค เพิมเติม/2ภาค พืนฐาน/2ภาค เพิมเติม/2ภาค
พืนฐาน
เพิมเติม
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
360 (9 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
360 (9 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
360 (9 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
480 (12 นก.)
200 (5 นก.)
200 (5 นก.)
200 (5 นก.)
600(15นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
240 (6 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
240 (6 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
360 (9 นก.)
880 (22 นก.) 200 (5 นก.) 880 (22 นก.) 200 (5 นก.) 880 (22 นก.) 200 (5 นก.) 2,640(66นก.) 600(15นก.)

รวมชัวโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ /ปี

1,080 (27 นก.)

1,080 (27 นก.)

1,080 (27 นก.)

3,240 (81 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชั วโมง)
รวมชั วโมงต่ อปี การศึกษา

120
1,200

120
1,200

120
1,200

360
3,600

4
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หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1)
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 (ภาคเรียนที 1)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิ ตศาสตร์ 1
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1
พ21101 สุ ขศึกษา 1
พ21102 พลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค)

11 (440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)

(60)
20
20
10
10
600

ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 (ภาคเรียนที 2)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิ ตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
พ21103 สุ ขศึกษา 2
พ21104 พลศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค

11 (440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)

(60)
20
20
15
5
600
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หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.2)
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 (ภาคเรียนที 1)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3
พ22101 สุ ขศึกษา 3
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค)

11 (440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)

(60)
20
20
10
10
600

ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 (ภาคเรียนที 2)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102 คณิ ตศาสตร์ 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ส22103 สังคมศึกษา 4
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
พ22103 สุ ขศึกษา 4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ-เนตรนารี
- ชุมนุม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค

11 (440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)

(60)
20
20
15
5
600
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หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.3)
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 (ภาคเรียนที 1)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิ ตศาสตร์ 5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ส23101 สังคมศึกษา 5
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5
พ23101 สุ ขศึกษา 5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ 5
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค)

11 (440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)

(60)
20
20
10
10
600

ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 (ภาคเรียนที 2)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6
ค23102 คณิ ตศาสตร์ 6
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ส23103 สังคมศึกษา 6
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
พ23103 สุ ขศึกษา 6
พ23104 พลศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ 6
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค

11 (440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)

(60)
20
20
15
5
600
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ท21101
ท21102
ท22101
ท22102
ท23101
ท23102

ภาษาไทย 1
ภาษาไทย 2
ภาษาไทย 3
ภาษาไทย 4
ภาษาไทย 5
ภาษาไทย 6

3
3
3
3
3
3

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/ สัปดาห์
ชัว โมง/ สัปดาห์
ชัว โมง/ สัปดาห์
ชัว โมง/ สัปดาห์
ชัว โมง/ สัปดาห์
ชัว โมง/ สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ท20201
ท20202
ท20203
ท20204
ท20205
ท20206

เสริ มทักษะภาษา
การอ่านและพิจารณาหนังสื อ
นิทานพืนบ้าน
ภาษาไทยเพือกิจธุ ระ
การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื อง
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ท21101 ภาษาไทย 1
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1

เวลา 60 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วทีเป็ นบทบรรยายและอ่านออกเสี ยงบทร้อยกรองประเภท กาพย์
และกลอน การอ่านจับใจความสําคัญจากเรื องเล่าประสบการณ์ บทสนทนา วรรณคดีในบทเรี ยน
บทความ สารคดี บันเทิงคดี เอกสารทางวิชาการทีมีคาํ ประโยคและข้อความทีตอ้ งใช้บริ บทช่วยพิจารณา
ความหมาย การอ่านหนังสื อตามความสนใจพร้อมวิเคราะห์คุณค่าทีได้รับจากการอ่านหนังสื อ การคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ งบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนอักษรไทย การเขียนสื อสารแนะนําตนเอง แนะนํา
สถานทีสาํ คัญต่าง ๆ โดยเขียนสะกดคําได้ถูกต้องตามอักขรวิธี เขียนเรี ยงความเชิงพรรณนา เขียนย่อ
ความจากสื อต่าง ๆ เช่น เรื องสัน คําสอน โอวาท คําปราศรัย สุ นทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คําสัง บท
สนทนา เรื องเล่าจากประสบการณ์ เขียนจดหมายส่ วนตัว เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การพูดสรุ ป
ความ พูดแสดงความรู ้ความคิด จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง และข้อคิดเห็นจากเรื องทีฟังและ
ดู การเล่าเรื องต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในชุมชนและ
ท้องถินของตน การอธิ บายลักษณะของเสี ยงในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษา
เขียน การแต่งบทกร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ใช้พจนานุกรมช่วยการอ่าน การเขียนและค้นหา
ความหมาย จําแนกและใช้สาํ นวนทีเป็ นคําพังเพยและสุ ภาษิต การสรุ ปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที
อ่านเกียวกับ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุ ภาษิตคําสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการ
เดินทาง วรรณกรรมท้องถิน สรุ ปความรู ้ วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ การท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพูดและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน รัก
ความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ตัวชีวดั
ท 1.1 ม.1/1
ท 2.1 ม.1/1
ท 3.1 ม.1/1
ท 4.1 ม.1/1
ท 5.1 ม.1/1

ท 1.1 ม.1/2
ท 2.1 ม.1/2
ท 3.1 ม.1/2
ท 4.1 ม.1/3
ท 5.1 ม.1/2

ท 1.1 ม.1/3
ท 2.1 ม.1/3
ท 3.1 ม.1/3
ท 4.1 ม.1/4
ท 5.1 ม.1/3

รวมทังหมด 29 ตัวชีวดั

ท 1.1 ม.1/4 ท 1.1 ม.1/5 ท.1.1 ม.1/7 ท 1.1 ม.1/8 ท 1.1 ม.1/9
ท 2.1 ม.1/4 ท 2.1 ม.1/6 ท 2.1 ม.1/7 ท 2.1 ม.1/8 ท 2.1 ม.1/9
ท 3.1 ม.1/5 ท 3.1 ม.1/6
ท5.1 ม.1/4 ท 5.1 ม.1/5
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คําอธิบายรายวิชา
ท21102 ภาษาไทย 2
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2

เวลา 60 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วทีเป็ นบทบรรยายและอ่านออกเสี ยงบทร้อยกรองประเภท กลอน
และโคลงสี สุภาพ การอ่านจับใจความสําคัญจากเรื องสัน นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรี ยน งานเขียน
เชิงสร้างสรรค์ เอกสารทางวิชาการทีมีคาํ ประโยคและข้อความทีตอ้ งใช้บริ บทช่วยพิจารณา ความหมาย
การอ่านหนังสื อตามความสนใจพร้อมวิเคราะห์คุณค่าทีได้รับจากการอ่านหนังสื อ การเขียนสื อสารบน
สื ออิเล็คทรอนิกส์ เขียนย่อความจากสื อต่าง ๆ เช่น เรื องสัน รายงาน ระเบียบ คําสัง เขียนจดหมายกิจ
ธุ ระ เขียนรายงานโครงงาน การพูดสรุ ปความ พูดแสดงความรู ้ความคิด จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห์
ข้อเท็จจริ ง และข้อคิดเห็นจากเรื องทีฟังและดู การเล่าเรื องต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ พูดรายงานการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถินของตน การสร้างคําประสม คําซํา คําซ้อนและคํา
พ้อง การแต่งบทกร้อยกรองประเภท
กลอนสุ ภาพ จําแนกและใช้สาํ นวนทีเป็ นคําพังเพยและสุ ภาษิต การสรุ ปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ทีอ่านเกียวกับ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุ ภาษิตคําสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการ
เดินทาง วรรณกรรมท้องถิน สรุ ปความรู ้ วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ การท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง
ทีมีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพูดและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ใน
การทํางาน รักความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ตัวชีวดั
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.1/5 ท.1.1 ม.1/6 ท 1.1 ม.1/8 ท 1.1 ม.1/9
ท 2.1 ม.1/2 ท 2.1 ม.1/5 ท 2.1 ม.1/6 ท 2.1 ม.1/7 ท 2.1 ม.1/8 ท 2.1 ม.1/9
ท 3.1 ม.1/2 ท 3.1 ม.1/5 ท 3.1 ม.1/6
ท 4.1 ม.1/1 ท 4.1 ม.1/3 ท 4.1 ม.1/4
ท 5.1 ม.1/1 ท 5.1 ม.1/2 ท 5.1 ม.1/3 ท5.1 ม.1/4 ท 5.1 ม.1/5
รวมทังหมด 25 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท22101 ภาษาไทย 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
เวลา 60 ชัว โมง
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วทีเป็ นบทบรรยายและบทพรรณนาและอ่านบทร้อยกรอง
และบทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาวและกาพย์ห่อโคลง การอ่านจับ
ใจความจากวรรณคดี บทความ บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนโน้มน้าวใจ
บทความต่างๆ การอ่านตามความสนใจจากหนังสื อนอกเวลาและหนังสื อทีเหมาะสมกับวัย การคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ งบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา
การเขียนเรี ยงความเกียวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากนิทานคําสอน บทความวิชาการ
บันทึกเหตุการณ์ นิทานชาดก การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงงาน การเขียน
จดหมายกิจธุ ระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ความคิดเห็นหรื อโต้แย้งจากบทความ
บทเพลง สารคดี บันเทิงคดี การพูดสรุ ปความจากเรื องทีฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื องที
ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดรายงานการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
การสร้างคําสมาส ลักษณะของประโยคในภาษาไทยประเภทประโยคสามัญ ประโยครวม และ
ประโยคซ้อน การแต่งกลอนสุ ภาพ การใช้คาํ ราชาศัพท์ คําทีมาจากภาษาต่างประเทศ การสรุ ปเนื1อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านเกียวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุ ภาษิต คําสอน เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิน การท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตาม ความสนใจ โดยใช้
กระบวนการอ่าน การเขียน การดูและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟั ง ดู พูด มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
รักความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ตัวชีวดั

ท 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5
ท 4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5
ท 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5
รวมทังหมด 30 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท22102 ภาษาไทย 4
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
เวลา 60 ชัว โมง
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วทีเป็ นบทบรรยายและบทพรรณนาและอ่านบทร้อยกรอง
และบทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาวและกาพย์ห่อโคลง การอ่าน
จับใจความจากวรรณคดี บทความ บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนโน้มน้าวใจ
บทความต่างๆ การอ่านตามความสนใจจากหนังสื อนอกเวลาและหนังสื อทีเหมาะสมกับวัย การคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ งบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา
การเขียนเรี ยงความเกียวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากนิทานคําสอน บทความวิชาการ
บันทึกเหตุการณ์ นิทานชาดก การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงงาน การเขียน
จดหมายกิจธุ ระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ความคิดเห็นหรื อโต้แย้งจากบทความ
บทเพลง สารคดี บันเทิงคดี การพูดสรุ ปความจากเรื องทีฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จาก
เรื องทีฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดรายงานการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
การสร้างคําสมาส ลักษณะของประโยคในภาษาไทยประเภทประโยคสามัญ ประโยครวม และ
ประโยคซ้อน การแต่งกลอนสุ ภาพ การใช้คาํ ราชาศัพท์ คําทีมาจากภาษาต่างประเทศ การสรุ ปเนื1อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านเกียวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุ ภาษิต คําสอน เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิน การท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตาม ความสนใจ โดยใช้
กระบวนการอ่าน การเขียน การดูและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
รักความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
ตัวชีวดั
ท 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5
ท 4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5
ท 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5
รวมทังหมด 30 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท23101 ภาษาไทย 5
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรี ยนที 1 เวลา 60 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วทีเป็ นบทความและอ่านออกเสี ยงบทร้อยกรองประเภท กลอนบท
ละคร กลอนเสภา การอ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า บทเรี ยน ข่าว และเหตุการณ์
สําคัญ บทความ เรื องราวจากบทเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อืน
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ งบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนคําอวยพรในโอกาส
ต่าง ๆ คําขวัญ คําคม โฆษณา คติพจน์ สุ นทรพจน์ อัตชีวประวัติหรื อชี วประวัติ เขียนย่อความ นิทาน
ประวัติ ตํานาน สารคดีทางวิชาการ พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท เขียนจดหมายราชการ จดหมาย
เชิญวิทยากร จดหมายขอความอนุเคราะห์ จดหมายแสดงความขอบคุณ
การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื องจากการฟังและการดู พูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื องที
ฟังและดู พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน
การจําแนกคําทีมาจากภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับ
ภาษา
การสรุ ปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านเกียวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุ ภาษิต คํา
สอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง
โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพูด และนําไปใช้ในการสื อสาร การใช้เทโนโลยี
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทักษะชีวติ
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด
มีวิ นัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวัดประเมินผล ใช้วธิ ี ทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ท 1.1 ม.3/1 - 9 ท 2.1 ม.3/1 – 9 ท 3.1 ม.3/1 - 6 ท 4.1 ม.3/1 - 4 ท 5.1 ม.3/1 - 5
รวมทังหมด 33 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท23102 ภาษาไทย 6
ชั1นมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2

เวลา 60 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วทีเป็ นบทความและอ่านออกเสี ยงบทร้อยกรองประเภท
กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และโคลงสี สุภาพ การอ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
สารคดีเชิงประวัติ ตํานาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื องราวจากบทเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนอธิ บาย ชีแจง แสดง
ความคิดเห็นและโต้แย้ง เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู ้สึก ความคิดเห็นหรื อโต้แย้ง บทโฆษณา
บทความทางวิชาการ เขียนใยสมัครงาน เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานโครงงาน
การพูดโต้วาที พูดอภิปราย พูดยอวาที พูดโน้มน้าว
การใช้คาํ ทับศัพท์ คําศัพท์บญั ญัติ อธิ บายความหมายคําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การแต่ง
ร้อยกรองโคลงสี สุภาพ
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิน ท่องบลทอาขยาน
และบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพูด และนําไปใช้ในการสื อสาร การใช้เทโนโลยี
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทักษะชีวติ
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด
มีวิ นัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวัดประเมินผล ใช้วธิ ี ทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ท 1.1 ม.3/1 - 9 ท 2.1 ม.3/1 – 9 ท 3.1 ม.3/1 - 6 ท 4.1 ม.3/1 - 4 ท 5.1 ม.3/1 - 5
รวมทังหมด 33 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ท20201 เสริ มทักษะภาษา
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนเพิมเติม โดยเน้นการจัดกิจกรรม เพือให้สามารถใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่วยิง ขึ1น

ผลการเรียนรู้
1. อ่านและเข้าใจความหมายของถ้อยคําและสํานวนโวหาร
2. เล่าเรื องและย่อเรื องจาการอ่านได้
3. นําความรู้และประสบการณ์จากการอ่านมาใช้ในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้
4. แสดงความคิดเห็นและประเมินค่าจากเรื องทีอ่านได้
5. อ่านและตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิมเติม
6. อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ไพเราะและถูกต้อง
7. มีมารยาทในการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
8. เขียนสะกดคําได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและใช้ภาษาอย่างประณี ต
9. ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนได้
10. เขียนเรี ยงความ คําขวัญ และเรี ยงความเชิงสร้างสรรค์ได้
11. แต่งคําประพันธ์ได้
12. มีมารยาทและรับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างสมําเสมอ
13. ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างสมําเสมอ
14. รู้จกั เลือกฟัง ดู สิ งทีเป็ นความรู้และความบันเทิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
15. สังเกตการใช้น. าํ เสี ยง กริ ยาท่าทางและการใช้ถอ้ ยคําของผูพ้ ดู ได้
16. นําความรู้ทีได้จากการฟัง การดูสือรู ปแบบต่าง ๆ มาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
17. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์จากการฟังและการดู โดยใช้ภาษาในการพูดได้ตอ้ งเหมาะสมและมีเหตุผล
18. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
19. แสดงมารยาททีดีในการฟัง การดูและการพูด
20. แสดงความสามารถในการใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษา สอดคล้องกับวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
21. ใช้ทกั ษะภาษาและเทคโนโลยีการสื อสารในการพัฒนาความรู้อาชีพและการดําเนินชีวติ
22. แสดงความสามารถใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ในการเขียนหรื อพูดแสดงการยกย่องผูใ้ ช้ภาษาไทยถูกต้องและมีวฒั นธรรม
23. บอกลักษณะของกวีนิพนธ์ได้
24. เลือกอ่านวรรณกรรมได้โดยพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและนําไปใช้ในชีวติ จริ งได้
25. บอกลักษณะภูมิปัญญาของภาษาได้
26. สามารถเลือกหนังสื อทีตนเองชืนชอบและนําแนวคิดมาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท20202 การอ่านและพิจารณาหนังสื อ
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการพิจารณาหนังสื อ และอ่านหนังสื อซึ งเป็ นทีนิยมหรื อทีควรอ่าน เพือให้มีความรู ้
ความเข้าใจในหลักการพิจารณาหนังสื อ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เกียวกับหนังสื อทีเลือก
อ่าน และเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจในหลักการพิจารณาหนังสื อ
2. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิ งวิจารณ์เกียวกับหนังสื อทีเลือกอ่าน
3. มีความเพลิดเพลินในการอ่าน
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คําอธิบายรายวิชา
ท20203 นิทานพืนบ้าน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านจับใจความสําคัญนิทาน นิยาย หรื อตํานานพื1นบ้านทีมีในท้องถินของตน หรื อท้องถินอืน
เขียนนิทานตามจินตนาการได้ วิเคราะห์วจิ ารณ์ แสดงความรู ้ ความคิดเห็นในเรื องทีอ่านอย่างมีเหตุผล
พูดสรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีฟังและดู

ผลการเรียนรู้
1. อ่านและเข้าใจเนื1อเรื องและย่อเรื องจากการอ่านได้
2. แสดงความคิดเห็นและประเมินค่าจากเรื องทีอ่าน
3. ปลูกฝังรักการอ่านหนังสื อประเภทนิทาน
4. ปลูกฝังนิสัยรักการเขียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างสมําเสมอ
5. ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนนิทานอย่างสร้างสรรค์และมีมารยาทในการเขียน
6. แสดงบทบาทสมมุติใช้น1 าํ เสี ยง กริ ยาท่าทางและถ้อยคําได้อย่างเหมาะสม
7. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์จากการฟัง การดู โดยใช้ภาษาในการพูดได้ถูกต้อง
เหมาะสมและมีเหตุผลและแสดงมารยาททีดีในการฟัง การดู
8. เลือกอ่านหนังสื อประเภทวรรณกรรมได้โดยพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและ
นําไปใช้ในชีวติ จริ งได้
9. บอกลักษณะภูมิปัญญาของท้องถินในการใช้ภาษาเล่านิ ทานได้
10. เลือกหนังสื อนิทานทีตนเองชืนชอบและนําแนวคิดมาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท20204 ภาษาไทยเพือกิจธุ ระ
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กการใช้ภาษาในการติดต่อกิจธุระทีเกียวกับชีวติ ประจําวัน
กิจธุ ระเกียวกับงานอาชีพและ
กิจธุ ระเกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีพลเมือง
เพือให้สามารถใช้ภาษาติดต่อกิจธุ ระได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเห็นความสําคัญของภาษาทีใช้ในการติดต่อกิจธุ ระ

ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายของคําว่ากิจธุ ระได้
2. บอกขอบเขตของกิจธุ ระได้
3. บอกลักษณะภาษาทีใช้ในการติดต่อกิจธุ ระได้
4. บอกหลักสําคัญของการเขียนประกาศ
5. เขียนคําแนะนําง่าย ๆ ตามเงือนไขทีกาํ หนด
6. เลือกสื อทีใช้ในการเผยแพร่ ประกาศ คําแนะนํา คําชักชวน เพือให้การสื อสารได้ผลดี
7. เลือกเอกสารชักชวนทีมีประโยชน์มาแสดงในชั1นและประเมินค่า
8. เขียนหรื อกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ มต่าง ๆ ได้ตรงตามจุดประสงค์
9. แสดงความรู ้ความเข้าใจในขั1นพื1นฐานเกียวกับเอกสารสิ ทธิ ทีเกียวข้องอยูเ่ สมอใน
ชีวติ ประจําวัน
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คําอธิบายรายวิชา
ท20205 การพูดการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กพูดในโอกาสต่าง ๆ และฝึ กเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ ทั1งร้อยแล้วและร้อยกรอง โดยเลือกใช้
โวหารได้อย่างเหมาะสม เพือให้สามารถพูดและเขียนได้อย่างมีศิลปะ

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้เรื องความสําคัญของการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
1.1 อธิ บายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
1.2 บอกวิธีพฒั นาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
2. มีความรู ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลือกสรรคําและการเลือกใช้โวหารเหมาะแก่การพูดและ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
2.1 บอกความแตกแต่งระหว่างภาษาทัว ไปกับภาษาเชิงสร้างสรรค์ได้
2.2 สามารถเลือกคําและโวหารให้เหมาะสมกับการพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะและหลักการพูดเชิ งสร้างสรรค์
3.1 เตรี ยมเนื1อหาและวิธีนาํ เสนอการพูดเชิงสร้างสรรค์ได้
3.2 วิเคราะห์การพูดเชิงสร้างสรรค์ได้
4. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีพดู เชิงสร้างสรรค์ในแนวต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการพูดและมี
ทักษะด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์
4.1 บอกหลักการพูดเชิงสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้
4.2 พูดเชิงสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์
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คําอธิบายรายวิชา
ท20206 การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื อง
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการวิจารณ์เบื1องต้น โดยวิเคราะห์งานประพันธ์ทีกาํ หนดให้ดา้ นรู ปแบบ โครงเรื อง
ลักษณะของตัวละคร การใช้ถอ้ ยคําสํานวน และวิธีเสนอเรื อง และฝึ กแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
เพือให้มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการวิจารณ์ และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เกียวกับ
งานประพันธ์ได้

ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์และวิจารณ์งานประพันธ์เรื องทีอ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
2. วิจารณ์ลกั ษณะรู ปแบบ โครงเรื อง และตัวละครในงานประพันธ์ทีอ่านได้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ค21101
ค21102
ค22101
ค22102
ค23101
ค23102

คณิ ตศาสตร์ 1
คณิ ตศาสตร์ 2
คณิ ตศาสตร์ 3
คณิ ตศาสตร์ 4
คณิ ตศาสตร์ 5
คณิ ตศาสตร์ 6

3
3
3
3
3
3

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ค21201
ค21202
ค22201
ค22202
ค23201
ค23202

เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 1
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 2
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 3
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 5
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 6

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ค21101 คณิ ตศาสตร์ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับและใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา
จํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรี ยบเทียบจํานวนเต็ม การหาผลลัพธ์
และอธิ บายผลทีเกิดจากการบวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็มพร้อมทังบอกความสัมพันธ์ของการดําเนินการ
การนําความรู ้และสมบัติเกียวกับจํานวนเต็มไปใช้ และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
เลขยกกําลัง การเขียนเลขยกกําลังทีมีเลขชีกาํ ลังเป็ นจํานวนเต็มแทนจํานวน การใช้เลขยกกําลังในการ
เขียนแสดงจํานวนในรู ปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) A10n เมือ 1 ≤ A< 10 และ n เป็ น
จํานวนเต็มบวก การคูณและหารของเลขยกกําลังทีมีฐานเดียวกัน และเลขชีกาํ ลังเป็ นจํานวนเต็ม การตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
พืน ฐานทางเรขาคณิต การสร้างรู ปเรขาคณิ ตโดยใช้วงเวียนและสันตรง
และขันตอนการสร้าง
พืนฐานดังนี การสร้างส่ วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่ วนของเส้นตรงทีกาํ หนดให้ การแบ่งครึ ง
ส่ วนของเส้นตรงทีกาํ หนดให้ การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมทีกาํ หนดให้ การแบ่งครึ งมุมที
กําหนดให้ การสร้างเส้นตังฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงทีกาํ หนดให้ การสร้างเส้นตังฉากทีจุดจุดหนึ ง
บนเส้นตรงทีกาํ หนดให้ การสร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ โดยใช้การสร้างพืนฐานทางเรขาคณิ ต การสื บเสาะ
สังเกต และคาดการณ์เกียวกับสมบัติทางเรขาคณิ ต
ความน่ าจะเป็ น การทดลองสุ่ มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและ
มีความเชือมัน ในตนเองmการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้อง
กับเนื อหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 1.1 ม. 1/2
ค 3.1 ม. 1/1
ค 6.1 ม. 1/3
รวมทังหมด 14 ตัวชีวดั

ค 1.2 ม. 1/1
ค 3.1 ม. 1/2
ค 6.1 ม. 1/4

ค 1.2 ม. 1/3 ค 1.2 ม. 1/4 ค 1.4 ม. 1/1
ค 3.1 ม. 1/3 ค 6.1 ม. 1/1 ค 6.1 ม. 1/2
ค 6.1 ม. 1/5 ค 6.1 ม. 1/6
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คําอธิบายรายวิชา
ค21102 คณิ ตศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่ อไปนี
เศษส่ วนและทศนิยม การเขียนเศษส่ วนด้วยทศนิ ยมและเขียนทศนิยมซํ!าเป็ นเศษส่ วน
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรื อ
สถานการณ์เกียวกับเศษส่ วนและทศนิยม
การประมาณค่ า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า
คู่อนั ดับและกราฟ คู่อนั ดับ กราฟ การนําไปใช้
สมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดียว แบบรู ปและความสัมพันธ์ คําตอบของสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน โจทย์สมการเกียวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติทีเกิด
จากการคลีรูปเรขาคณิ ตสามมิติ ภาพสองมิติทีได้จากการมองทางด้านหน้า (front view) ด้านข้าง
(side view) หรื อด้านบน (top view) ของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ การวาดหรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ต
ทีประกอบขึ!นจากลูกบาศก์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชี วติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื!อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ค 1.1 ม. 1/1 , ค. 1.2 ม. 1/2 , ค 1.3 ม. 1/1 , ค. 3.1 ม. 1/4 , ค. 3.1 ม. 1/5 , ค. 3.1 ม. 1/6 ,
ค 4.1 ม. 1/1 , ค. 4.2 ม. 1/1 , ค. 4.2 ม. 1/2 , ค. 4.2 ม. 1/3 , ค. 4.2 ม. 1/4 , ค. 4.2 ม. 1/5 ,
ค 5.2 ม. 1/1, ค 6.1 ม. 1/1- ม. 1/6

รวมทังหมด 15 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ค22101 วิชา คณิ ตศาสตร์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละและการนําไปใช้
การวัดความยาว พื!นที และการนําไปใช้ การเลื อกใช้หน่ วยการวัดเกี ยวกับความยาวและพื!นที
การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื!นที ปริ มาตร และนํ!าหนักและการนําไปใช้ การใช้ความรู ้เกียวกับความยาว
และพื!นทีในการแก้ปัญหา
แผนภูมิรูปวงกลม อ่านและนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
การเลื อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรู ปเรขาคณิ ตบนระนาบในระบบพิกดั ฉากและการ
นําไปใช้
ความเท่ากันทุกประการ ด้านและมุ มคู่ทีมีขนาดเท่ากันของรู ปสามเหลี ยมสองรู ปที เท่ากันทุ ก
ประการ รู ปสามเหลียมสองรู ปทีความสัมพันธ์กนั แบบ ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน
และมุม-มุม-ด้าน
โดยจัด ประสบการณ์ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที ใ กล้ต ัว ผูเ้ รี ย นใช้ วิ ธี ก ารที
หลากหลาย พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้
สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยน คื อ ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิต รวมทั!งเห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื อมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื! อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 1.1
ค 1.4
ค 2.2
ค 3.2
ค 4.2
ค 6.1

ม.2/4
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ม.2/1
ม.2/1 ม.2/3 ม.2/4
ม.2/2
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

รวมทังหมด 15 ตัวชีวดั

ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
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คําอธิบายรายวิชา
ค22102 วิชา คณิ ตศาสตร์ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับและการนําไปใช้
เศษส่ วนและทศนิ ยมซํ!าจํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ รากที สองและรากที สามของ
จํานวนจริ ง และการนําไปใช้ การหารากทีสองและรากทีสามของจํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ
และนําไปใช้
โจทย์ปัญหาเกียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมบัติ ข องเส้ น ขนาน การใช้สมบัติเ กี ย วกับ ความเท่ ากันทุ ก ประการของรู ปสามเหลี ย มและ
สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา
โดยจัด ประสบการณ์ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที ใ กล้ต ัว ผูเ้ รี ย นใช้ วิ ธี ก ารที
หลากหลาย พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้
สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยน คื อ ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิต รวมทั!งเห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื อมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื! อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั
ค 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ค 1.2 ม.2/1 ม.2/2
ค 1.4 ม.2/1
ค 3.2 ม.2/1 ม.2/2
ค 4.2 ม.2/1
ค 6.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
รวมทังหมด 15 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ค23101 วิชา คณิ ตศาสตร์ 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
พืน ทีผ วิ และปริมาตร รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ พื!นทีผวิ ของปริ ซึมและทรงกระบอก ปริ มาตรของ
ปริ ซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เปรี ยบเทียบหน่วยความจุหรื อหน่วยปริ มาตรในระบบ
เดียวกันหรื อต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณทีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร กราฟกับการนําไปใช้
ระบบสมการเชิ งเส้ น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และกราฟ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ความคล้ าย รู ปเรขาคณิ ตทีคล้ายกัน รู ปสามเหลียมทีคล้ายกันและการนําไปใช้
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื!อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั
ค 2.1 ม. 3/1
ค 2.1 ม. 3/2
ค 2.1 ม. 3/3
ค 2.1 ม. 3/4
ค 2.2 ม. 3/1
ค 3.1 ม. 3/1
ค 3.2 ม. 3/1
ค 4.2 ม. 3/1
ค 4.2 ม. 3/2
ค 4.2 ม. 3/3
ค 4.2 ม. 3/4
ค 4.2 ม. 3/5
ค 6.1 ม. 3/1
ค 6.1 ม. 3/2
ค 6.1 ม. 3/3
ค 6.1 ม. 3/4
ค 6.1 ม. 3/5
ค 6.1 ม. 3/6
รวมทังหมด 18 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ค23102 วิชา คณิ ตศาสตร์ 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหา
เกียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ความน่ าจะเป็ น ความน่าจะเป็ น การทดลองสุ่ มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็ นของ
เหตุการณ์ ความน่าจะเป็ นกับการตัดสิ นใจ
สถิติ ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ กบั ตรี โกณมิติ
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชี วติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื!อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 4.2 ม. 3/1
ค 4.2 ม. 3/4
ค 5.1 ม. 3/2
ค 5.2 ม. 3/1
ค 6.1 ม. 3/1
ค 6.1 ม. 3/4
รวมทังหมด 18 ตัวชีวดั

ค 4.2 ม. 3/2
ค 4.2 ม. 3/5
ค 5.1 ม. 3/3
ค 5.3 ม. 3/1
ค 6.1 ม. 3/2
ค 6.1 ม. 3/5

ค 4.2 ม. 3/3
ค 5.1 ม. 3/1
ค 5.1 ม. 3/4
ค 5.3 ม. 3/2
ค 6.1 ม. 3/3
ค 6.1 ม. 3/6
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ค21201 วิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรียน 40 ชั วโมง จํานวน 1 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
การประยุกต์ 1 รู ปเรขาคณิ ต จํานวนนับ ร้อยละในชีวติ ประจําวัน ปั ญหาชวนคิด
จํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ
การประยุกต์ เกีย วกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง การคิดคํานวณโจทย์ปัญหา
การสร้ าง การสร้างรู ปสามเหลียมและรู ปสี เหลียมด้านขนาน สร้างมุมขนาดต่าง ๆ
โดยจัด ประสบการณ์ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที ใ กล้ต ัว ผูเ้ รี ย นใช้ วิ ธี ก ารที
หลากหลาย พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้
สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยน คื อ ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิต รวมทั!งเห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื อมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื! อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. ใช้ความรู ้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
3. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆทีกาํ หนดให้ได้
5. เขียนตัวเลขฐานทีกาํ หนดให้เป็ นตัวเลขฐานต่างๆได้
6. ใช้ความรู ้เกียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแก้ปัญหาได้โดยตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
7. ใช้การสร้างพื-นฐานสร้างรู ปทีซบั ซ้อนขึ-นได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค21202 วิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรียน 40 ชั วโมง จํานวน 1 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
การเตรี ย มความพร้ อมในการให้ เ หตุ ผ ล การให้เ หตุ ผ ลในชี วิต ประจํา วัน การให้เ หตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ อย่างง่าย
พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ การคู ณ และการหารเอกนาม พหุ นาม การบวกการลบพหุ
นาม การคูณและการหารพหุ นามอย่างง่าย
การประยุกต์ 2 การประยุกต์ของจํานวนและพีชคณิ ต การประยุก ต์ทางเรขาคณิ ตและการวัด
ปั ญหาท้าให้คิด
โดยจัด ประสบการณ์ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที ใ กล้ต ัว ผูเ้ รี ย นใช้ วิ ธี ก ารที
หลากหลาย พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้
สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยน คื อ ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิต รวมทั!งเห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื อมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื! อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. สังเกต ให้ขอ้ ความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่ายได้
2. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้
3. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค22201 วิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรียน 40 ชั วโมง จํานวน 1 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
สมบัติของเลขยกกําลัง บทนิ ยามและสมบัติอืน ๆ ของเลขยกกําลัง การคูณและการหารเลขยก
กําลังทีมีเลขชี!กาํ ลังเป็ นจํานวนเต็ม และการนําไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ การใช้เลข
ยกกําลัง ในการเขี ยนแสดงจํา นวนที มีค่าน้อย ๆ หรื อมาก ๆ ในรู ปสัญ กรณ์ วิท ยาศาสตร์ การคํา นวณ
เกียวกับจํานวนทีอยูใ่ นรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
พหุนามและเศษส่ วนของพหุนามอย่ างง่ าย การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุ นาม การ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วนของพหุ นามทีหนุนามมีดีกรี ไม่เกินหนึง
การประยุกต์ ของอัตราส่ วนและร้ อยละ การแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ โดยใช้อตั ราส่ วนและ
สัดส่ วน การแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันโดยใช้ร้อยละ
การประยุ ก ต์ ข องการแปลงทางเรขาคณิ ต การสร้ า งสรรค์ง านศิ ล ปะโดยใช้ก ารแปลงทาง
เรขาคณิ ต การออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิ ต
โดยจัด ประสบการณ์ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที ใ กล้ต ัว ผูเ้ รี ย นใช้ วิ ธี ก ารที
หลากหลาย พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้
สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยน คื อ ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิต รวมทั!งเห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื อมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื! อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. คูณและหารจํานวนทีเขียนอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังทีมีเลขชี-กาํ ลังเป็ นจํานวนเต็ม
โดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
2. คํานวณและใช้เลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนทีมีค่าน้อยๆหรื อมากๆ
ในรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์ได้โดยให้ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
3. บวก ลบ คูณ หาร พหุนามได้
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4. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามทีพหุนามมีดีกรี ไม่เกินหนึงได้
5. ใช้ความรู ้เกียวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ต่างๆได้โดยให้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
6. ใช้ความรู ้เกียวกับการเลือนขนาน การสะท้อน และการหมุน ในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรื อออกแบบได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค22202 วิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรียน 40 ชั วโมง จํานวน 1 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สอง การแยกตัวประกอบของพหุ นามดี กรี สอง โดยใช้
สมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองทีอยูใ่ นรู ป ax2 + bx + c เมือ a , b , c เป็ นค่า
คงตัวและ a > 0 การแยกตัวประกอบของพหุ นามดี กรี สองทีอยู่ในรู ปกําลังสองสมบูรณ์ การแยกตัว
ประกอบของพหุ นามดีกรี สองทีอยูใ่ นรู ปผลต่างกําลังสอง
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การแยกตัวประกอบ
การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ
การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรผันแบบผกผัน การแปรผันแบบเกียวเนืองการนําไปใช้
โดยจัด ประสบการณ์ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ที ใ กล้ต ัว ผูเ้ รี ย นใช้ วิ ธี ก ารที
หลากหลาย พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้
สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยน คื อ ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิต รวมทั!งเห็ นคุ ณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื อมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื! อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองได้
2. แก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
3. แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ โดยให้ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริ มาณต่างๆทีแปรผันต่อกันได้ แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที
กําหนดโดยใช้ความรู ้เกียวกับการแปรผันได้ โดยให้ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค23201 วิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
กรณฑ์ ทสี อง สมบัติของ a เมือ a ≥ 0 การดําเนิ นการของจํานวนจริ งซึ งเกียวกับกรณ์ทีสอง
การนําไปใช้
การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองทีเป็ นผลต่างของ
กําลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองโดยวิธีทาํ เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ การแยกตัว
ประกอบของพหุ นามดีกรี สูงกว่าสองทีมีสัมประสิ ทธิ: เป็ นจํานวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุ นามที
มีสัมประสิ ทธิ: เป็ นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
สมการกําลังสอง ทบทวนสมการกําลังสอง การแก้สมการกําลังสองโดยวิธีทาํ เป็ นกําลังสอง
สมบูรณ์ โจทย์ปัญหาเกียวกับสมการกําลังสอง
พาราโบลา สมการของพาราโบลา พาราโบลาทีกาํ หนดด้วยสมการ y = ax2 เมือ a ≠ 0
พาราโบลาทีกาํ หนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมือ a ≠ 0
พาราโบลาทีกาํ หนดด้วยสมการ
2
Y = a(x-h) + k เมือ a ≠ 0 พาราโบลาทีกาํ หนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมือ a ≠ 0
พืน ทีผ วิ และปริมาตร พื!นทีผวิ ของ พีระมิด กรวย และทรงกลม การนําไปใช้
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื!อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

มีความรู ้ความเข้าใจในเรื อง สมบัติของจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปกรณฑ์ทีสอง
สามารถนําความรู ้ในเรื อง การบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปกรณฑ์ทีสอง ไปใช้ได้
สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองทีเป็ นผลต่างของกําลังสองได้
สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองโดยวิธีทาํ เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ได้
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5. สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าสองทีมีสมั ประสิ ทธิ7เป็ นจํานวนเต็มได้
6. สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามทีมีสมั ประสิทธิ7เป็ นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้
7. สามารถแก้สมการกําลังสองโดยวิธีทาํ เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ หรื อใช้สูตรได้
8. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับสมการกําลังสองได้
9. สามารถเขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟพาราโบลาทีกาํ หนดด้วยสมการได้
10. สามารถหาพื-นทีผิวของพีระมิด กรวย ทรงกลม และนําไปใช้ได้
11. สามารถหาปริ มาตรของพีระมิด กรวย ทรงกลม และนําไปใช้ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค23202 วิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!
การให้ เหตุผลเกีย วกับรู ปสามเหลีย มและรู ปสี เหลีย ม ความรู ้พ!นื ฐานเกียวกับการให้เหตุผลทาง
เรขาคณิ ต ทฤษฎีบทเกียวกับรู ปสามเหลียมและรู ปสี เหลียม การสร้าง
ระบบสมการ ระบบสมการทีประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี สอง ระบบสมการที
ประกอบด้วยสมการดีกรี สองทั!งสองสมการ
วงกลม วงกลม มุมทีจุดศูนย์กลางและมุมในส่ วนโค้งของวงกลม คอร์ ด เส้นสัมผัสวงกลม
เศษส่ วนของพหุนาม การดําเนินการของเศษส่ วนของพหุ นาม การแก้สมการเศษส่ วนของ
พหุ นาม โจทย์ปัญหาเกียวกับเศษส่ วนของพหุ นาม
การสํ ารวจความคิดเห็น วิธีสาํ รวจความคิดเห็น การนําผลการสํารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื!อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื องเกียวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิ ต
2. สามารถนําความรู้ไปใช้พิสูจน์ในเรื องทฤษฎีบทเกียวกับรู ปสามเหลียมได้
3. สามารถนําความรู้ไปใช้พิสูจน์ในเรื องทฤษฎีบทเกียวกับรู ปสี เหลียมได้
4. สามารถนําความรู้ไปสร้างรู ปสามเหลียมและรู ปสี เหลียมได้
5. สามารถแก้ระบบสมการทีประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี สองได้
6. สามารถแก้ระบบสมการทีประกอบด้วยสมการดีกรี สองทั,งสองสมการได้
7. สามารถนําความรู้เรื อง วงกลม มุมทีจุดศูนย์กลางและมุมในส่ วนโค้งของวงกลม ไปใช้ได้
8. สามารถนําความรู้เรื อง คอร์ด และเส้นสัมผัสวงกลม ไปใช้ได้
9. สามารถ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามได้
10. สามารถแก้สมการเศษส่ วนของพหุนามได้
11. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับเศษส่ วนของพหุนามได้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ว21101
ว21102
ว22101
ว22102
ว23101
ว23102

วิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์ 6

3
3
3
3
3
3

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

1
1
1
1
1
1

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิม เติม
ว21201
ว21202
ว22201
ว22202
ว23201
ว23202

ทักษะวิทยาศาสตร์ 1
ทักษะวิทยาศาสตร์ 2
ทักษะวิทยาศาสตร์ 3
ทักษะวิทยาศาสตร์ 4
ทักษะวิทยาศาสตร์ 5
ทักษะวิทยาศาสตร์ 6
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรียน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ รู ป ร่ า งลัก ษณะของเซลล์ ข องสิ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เ ดี ย ว และหลายเซลล์
ส่ วนประกอบและหน้าทีสําคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ และ
ออสโมซิ ส ปั จจัยทีจาํ เป็ นและผลทีได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช โครงสร้ าง การลําเลี ยงนํ/า
ของพื ช การสื บ พัน ธุ์ ข องพื ช แบบอาศัย เพศและไม่ อ าศัย เพศของพื ช การตอบสนองของพื ช
เทคโนโลยีชีวภาพ การจําแนกสาร ความเป็ นกรด–เบส ของสารละลาย ความเข้มข้น การเปลียนแปลง
และปั จจัยทีมีผลต่อการเปลียนสถานะและการละลายของสาร
โดยใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ การสื บ เสาะหาความรู ้ การสํ า รวจ ตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรมคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั และค่านิ ยมทีเหมาะสม โดยใช้การวัดและประเมินผลด้าน
แบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินคุ ณลักษณะที
พึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั
ว 1.1 ม. 1/1 – 13
ว 3.1 ม. 1/1 – 4
รวมทังหมด 29 ตัวชีวดั

ว 3.2 ม. 1/1 – 3

ว 8.1 ม. 1/1 – 9
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คําอธิบายรายวิชา
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรียน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์ การกระจัดอัตราเร็ ว ความเร็ วในการ
เคลือนทีของวัตถุ การหาแรงลัพธ์ และแรงลัพธ์ทีกระทําต่อวัตถุ อุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การ
แผ่รังสี ความร้ อน สมดุ ลความร้ อน องค์ประกอบและการแบ่งชั/นบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ ความชื/น และความกดอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ การพยากรณ์อากาศ รู
โหว่โอโซนและฝนกรดทีมีต่อสิ งมีชีวติ และสิ งชีวติ
โดยใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ การสื บ เสาะหาความรู ้ การสํ า รวจ ตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรมคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั และค่านิยมทีเหมาะสม โดยใช้การวัดและประเมินผลด้าน
แบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินคุ ณลักษณะที
พึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั
ว 4.1 ม. 1/1 – 2
ว 5.1 ม. 1/1 – 4
รวมทังหมด 22 ตัวชีวดั

ว 6.1 ม. 1/1 – 7

ว 4.1 ม. 8/1 – 9
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คําอธิบายรายวิชา
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 3 ชั วโมง
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าทีของระบบต่างๆ ในร่ างกายสัตว์และมนุษย์ การ
เจริ ญเติบโตของสัตว์และมนุ ษย์ อาหาร ความสําคัญของอาหารต่อเพศต่อวัย ผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ สารในสิ งเสพติด ธาตุและสารประกอบ การเปลียนแปลงของสาร การเกิด
สารละลาย การเปลียนสถานะ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมี ในชีวติ ประจําวันและผลของ
ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ งทีมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต
การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ปผล โดยกําหนดสมรรถะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยน มี มีความสามารถในการสื อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มีความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ สื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นําความความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ของตนเอง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และ ค่านิยมทีเหมาะสม
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้านเจตคติใน
การทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั ว 1.1 ม.2/1-6 ว3.1 ม.2/1-3
รวมทังหมด 9 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรียน 3 ชั วโมง
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ แรงและการเคลือนที การสะท้อนและการหักเหของแสง การเกิดภาพจา
กระจกเงาและเลนส์ เลเซอร์ และเส้นใยนําแสง ความสว่างและการมองเห็น ดิน หิ น แร่ ปิ โตรเลียม
นํ2า โลกและการเปลียนแปลงของเปลือกโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ
การสังเกต การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ปผล โดยกําหนดสมรรถะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการ
ให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน ความสามารถในการสื อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพือให้เกิดความรู ้
ความคิด ความเข้าใจ สื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นําความความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันของตนเอง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั มีจิตวิทยาศาสตร์
จริ ยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยมทีเหมาะสม
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางาน
กลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั
ว4.1 ม.2/1-2 ว5.1 ม.2/1-3 ว6.1 ม.2/1-10
รวมทังหมด 15 ตัวชีวดั

46

คําอธิบายรายวิชา
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ความผิดปกติและโรคทางพันธุ กรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ งแวดล้อมในท้องถิน ทรัพยากรธรรมชาติ แรงและการเคลือนที
พลังงาน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยี นําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์
สุ จริ ต และมีวนิ ยั
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ
แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์
แบบประเมิน
ด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั

ว 1.2 ม.3/1-6 ว 2.1 ม.3/1-4 ว 2.2 ม.3/1-6 ว 4.1 ม.3/1-3 ว 4.2 ม.3/1-3
ว 5.1 ม.3/1 ว 8.1 ม.3/1-9
รวมทังหมด 32 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 60 ชั วโมง
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณทางไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าในบ้าน
พลังงานไฟฟ้ า ชิ/นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื/องต้น ส่ วนประกอบของ
ระบบสุ ริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยี นําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์
สุ จริ ต และมีวนิ ยั
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้าน
เจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั
ว 5.1 ม.3/2-5 ว 7.1 ม.3/1-3 ว 7.2 ม.3/1 ว 8.1 ม.3/1-9
รวมทังหมด 18 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ว21201 ทักษะวิทยาศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลาเรียน 20 ชั วโมง จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและร่ วมทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ งจัดไว้ในลักษณะต่างๆ จากอุปกรณ์
สําเร็ จรู ปทีมีเป็ นของเล่นและเกม
โดยศึกษาอุปกรณ์หรื อเกมแต่ละชิ/นให้ขา้ ใจและทํากิจกรรมตามทีกาํ หนดไว้ เพือให้สนุก
เพลิดเพลินในการทํากิจกรรมเป็ นขั/นตอนและริ เริ มสร้างสรรค์ดดั แปลงอุปกรณ์หรื อเกมนั/นๆ
ด้วยตนเอง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื/อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ งมีชีวติ กับสิ งไม่มีชีวติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ งมีชีวติ ด้วยกัน
ในระบบนิเวศ
2. ตะหนักถึงการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่า มีการพัฒนาอนุรักษ์ควบคู่กนั ไปเพือให้
สิ งแวดล้อมคงสภาพทีดีเสมอ
3. อธิบายวัฏจักรของนํ.า โซ่อาหาร วัฏจักชีวติ ของผีเสื. อ
4. ทดลองและอธิบายเกียวกับสารแม่เหล็ก
5. ฝึ กความเป็ นคนช่างคิด ช่างสังเกตและพยายามจะอธิบายสิ งทีพบเห็น
6. อธิบายความแตกต่างของอํานาจการดูดสารแม่เหล็ก เมือพันลวดทองแดงมากน้อยต่างกัน
7. ฝึ กทักษะการสังเกต การพยากรณ์ การตั.งสมมติฐาน การสื อความหมายข้อมูล
8. สร้างเจตคติทีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
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คําอธิบายรายวิชา
ว21202 ทักษะวิทยาศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลาเรียน 20 ชั วโมง จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

ศึกษาและทดลองจากกิจกรรมทีจดั ไว้ในรู ปแบบต่างๆ เกียวกับการแก้ปัญหา
โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู ้ถึง
ขั/นตอนการทํางานโดยใช้วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะในกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
มีทกั ษะภาคปฏิบตั ิเบื/องต้น มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์ มีระเบียบวินยั
มีความรับผิดชอบ
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื/อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. คิดแก้ปัญหาและอธิบายเหตุผลสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหา
2. ฝึ กการตั.งสมมติฐานหรื อคาดการอย่างมีเหตุผล และอธิบายเหตุการณ์ทีเกิดขึ.นโดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
3. สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส สเปสกับเวลาเพือเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
4. ฝึ กการใช้ประสาทสัมผัสทางหู ทางตา
5. ฝึ กทักษะการกะประมาณ การวัดระยะทางการหาค่าส่วนสูง
7. คิดจําแนกสิ งของให้เป็ นหมวดหมู่
8. คิดหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
9. คิดแก้ปัญหา สร้างความอยากรู ้อยากเห็นและกระตุน้ การทดสอบความคิดเห็นในลักษณะการคิดวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ
10. สร้างเจตคติทีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
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คําอธิบายรายวิชา
ว22201 ทักษะวิทยาศาสตร์ 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

ศึกษาค้นคว้า และทํากิจกรรมในรู ปต่าง ๆ โดยเน้นเกียวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ฝึ กทักษะการตั/งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การกําหนดและควบคุมตัวแปร ตลอดจนการใช้
เครื องมือพื/นฐาน โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ มี
ความสามารถในการคิด ความสมารถในการแก้ปัญหา ความสมารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทั/งให้เห็น
คุณค่าต่อความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และความมีวินยั มีเจตคติทีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหน้าที มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื/อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. ตั.งสมมติฐานจากปั ญหาหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
2. ออกแบบการทดลองเพือตรวจสมมติฐานโดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ และกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการได้อย่างเมาะสม
3. ออกแบบวิธีการทดลองเลือกใช้อปุ กรณ์และลงมือทําการทดลองได้อย่างมีระบบ
4. บันทึกข้อมูลทีสามารถอ่านเข้าใจง่ายและสรุ ปผลของข้อมูลจากการศึกษาทดลองได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว22202 ทักษะวิทยาศาสตร์ 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

ศึกษาค้นคว้า และทํากิจกรรมในรู ปต่าง ๆ โดยเน้นเกียวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ฝึ กทักษะการตั/งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การกําหนดและควบคุมตัวแปร ตลอดจนการใช้
เครื องมือพื/นฐาน เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโครงงานและสามารถนําความรู ้และทักษะไปใช้ใน
การทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้ผล โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยนคือ มีความสามารถในการคิด ความสมารถในการแก้ปัญหา ความสมารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
รวมทั/งให้เห็นคุณค่าต่อความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และความมีวนิ ยั มีเจตคติที
ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหน้าที มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื/อหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์และมีแนวคิดในการวางแผน การทดลองรวมถึงจัดทําเค้าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้
2. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น
3. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ ตามความสนใจโดยใช้ข. นั ตอนของกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา
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คําอธิบายรายวิชา
ว23201 ทักษะวิทยาศาสตร์ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 20 ชั วโมง จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/
ยีน โครโมโซม ลักษณะและโอกาสของการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม การป้ องกันมิให้เกิดการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมทีไม่พึงประสงค์
การใช้บริ การจากแหล่งให้คาํ ปรึ กษาเรื องพันธุ กรรม
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
และตระหนักถึง
ผลกระทบของการถ่ายทอดลักษณะพันธุ กรรมทีไม่พึงประสงทีมีต่อครอบครัวและประเทศชาติ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยี นําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์
สุ จริ ต และมีวนิ ยั
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้าน
เจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ผลการเรียนรู้
1.อธิบายความหมายของคําต่อไปนี.ได้ โครโมโซม ยีน ยีนเด่น ยีนด้อย พันธุประวัติ
ออโตโซม โครโมโซมเพศ ยีนทีอยูบ่ นโครโมโซมเพศและลักษณะเชิงปริ มาณ
2.อธิบายความสัมพันธ์ของโครโมโซมและยีนได้
3.สรุ ปความสําคัญของยีนทีมีต่อการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ในสิงมีชีวติ ได้
4.อธิบายแบบแผนการถ่ายทอดและข้อแตกต่างของลักษณะทีมียนี ควบคุมเพียงยีนเดียว
และลักษณะเชิงปริ มาณได้
5.อธิบายแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทีถูกควบคุมโดยยีนทีอยูบ่ นโครโมโซมเพศได้
6.อธิบายความสําคัญของเพศต่อการแสดงออกของลักษณะบางประการได้
7.ตระหนักถึงความสําคัญของความผิดปกติทีเกิดขึ.นกับยีนและโครโมโซมได้
8.ตระหนักถึงความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเพือนํามาใช้ในการวางแผนครอบครัวได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว23202 ทักษะวิทยาศาสตร์ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/
หลักการสะท้อนแสง การหักเหของแสง และดัดแปลงอุปกรณ์ เครื องใช้บางชนิ ดทีเกียวข้อง
กับพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานความร้อนทีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์
มีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และตระหนักถึงบทบาท ผลกระทบของพลังงานเหล่านั/น ทีมี
ต่อมนุษย์และสิ งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยี นําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์
สุ จริ ต และมีวนิ ยั
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้าน
เจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ผลการเรียนรู้
1.อธิบายความหมายของพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พร้อมทั.งยกตัวอย่างและคิดคํานวณเกียวกับการหาค่า
พลังงานศักย์ พลังงานจลน์อย่างง่ายได้
2.อธิบายการเปลียนรู ปพลังงานระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ได้
3.สรุ ปเกียวกับพลังงานรู ปอืนๆและออกแบบการทดลองเพือแสดงว่าแสงอาทิตย์ประกอบด้วยแถบสี ต่างๆ
4.ออกแบบการทดลองเกียวกับการนําพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์เป็ นพลังงาน
ความร้อนและพลังงานไฟฟ้ า
5.อธิบายความหมายของปรากฏการณ์เรื อนกระจกได้
6.ศึกษา ค้นคว้า และทดลองเกียวกับการนําเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ตลอดจนตระหนักถึง
ผลกระทบจากการนํามาใช้ได้
7.อธิบายหลักการทํางานของตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั.งสามารถดัดแปลงและประดิษฐ์อุปกรณ์เพือนําไป
สร้างตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์ได้
8.อธิบายหลักการและการทํางานของเครื องกลัน นํ.าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
9.เข้าใจหลักการทํางานและรู ้ถึงประโยชน์ของเซลล์สุริยะได้
10.อธิบายถึงข้อดีและข้อเสี ยของการนําพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ได้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ส21101
ส21102
ส21103
ส21104
ส22101
ส22102
ส22103
ส22104
ส23101
ส23102
ส23103
ส23104

สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์ 1
สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร์ 3
สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร์ 4
สังคมศึกษา 5
ประวัติศาสตร์ 5
สังคมศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 6

รายวิชาเพิมเติม
-

3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ส21101 สังคมศึกษา 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด นําภูมิปัญญาท้องถิน สภาพปั ญญาชีวิต
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู ้เพือให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่า
ในเรื องต่อไปนี0
พระพุทธ เกียวกับ ประวัติและความสํ าคัญของพระพุทธศาสนา เรื องการสังคายนา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็ นศาสนา
ประจําชาติ สถาบันหลักของสังคมไทยสภาพแวดล้อมทีกว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ สรุ ปและวิเคราะห์พุทธประวัติเรื อง
ประสู ติเทวทูต การบําเพ็ญทุกรกิริยา การแสวงหาความรู ้ ชาดก เรื องอัมพชาดก ติตติรชาดก วันสํ าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เรื อง ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบตั ิตนในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ คือ วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ ศึกษา วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถินด้านพระพุทธศาสนา
มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานในท้องถิน
พระธรรม เกียวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื อง พระรัตนตรัย (พุทธคุณ ๙) อริ ยสัจ ๔
ทุกข์ (ธรรมทีควรรู ้) : ขันธ์ ๕ – ธาตุ ๔ , สมุทยั (ธรรมทีควรละ) : หลักกรรม อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที
ควรบรรลุ) : สุ ข ๒ (กายิก,เจตสิ ก) คิหิสุข , มรรค (ธรรมทีควรเจริ ญ) : ไตรสิ กขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔
โกศล ๓ มงคล ๓๘ ในเรื องไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผูท้ ีควรบูชา พุทธศาสนาสุ ภาษิต คือ ยํ เว เสวติ
ตาทิโส (ใคร่ ครวญก่อนทําจึงดี) ทุราวาสา ฆรา ทุกขา (เรื อนทีครองไม่ดี นําทุกข์มาให้)
พระไตรปิ ฎก โครงสร้าง ชื อคัมภีร์ สาระสังเขปองพระวินยั ปิ ฎก เรืองน่ ารู้ จากพระไตรปิ ฎก อภิณหปั จจ
เวกขณ์ ๕ ศัพท์ พระพุทธศาสนา คือ ปริ ยตั ิ - ปฏิบตั ิ – ปฏิเวธ
การบริ หารจิตและการเจริญปัญญา สวดมนต์และแผ่เมตตา วิธีปฏิบตั ิและประโยชน์ของการ
บริ หารจิตและการเจริ ญปั ญญา ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ
นําวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาไปใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการคิดแบบโยนิ โส
มนสิ การ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และความคิดแบบคุณ – โทษและทางออก ศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถินในการนําหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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พระสงฆ์ เกียวกับประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิก
เศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิ กา ชาวพุทธตัวอย่ าง พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ
หน้าทีชาวพุทธ เรื องวิถีชีวติ ของพระภิกษุทีตอ้ งรักษาคันถธุ ระและวิปัสสนาธุ ระ การปฏิบตั ิตนที
เหมาะสมด้านกาย วาจา และใจ การเป็ นเพือนทีดีตามหลักทิศทั0ง 6 มิตรแท้-มิตรเทียม การเข้าค่ายพุทธ
บุตร การเข้าร่ วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ มารยาทชาวพุทธและการ
ปฏิบัติตนต่ อพระภิกษุ เรื องไปวัด การแต่งกาย และนําเด็กไปวัด การปฏิบตั ิตนในเขตวัด การเข้าพบ
พระภิกษุ การแสดงความเคารพ(การประนมมือ การไหว้ การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย การฟังเจริ ญ
พระพุทธมนต์ การฟังสวดพระอภิธรรม การฟังพระธรรมเทศนา) ศาสนพิธี เรื อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา
(แบบหมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9) การจุดธูปเทียน จัดเครื องโต๊ะหมู่บูชา คําอาราธนาต่างๆและศึกษา
ศาสนพิธี และการปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธทีดีในท้องถินต่างๆสั มมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ ปัญหา
และพัฒนาการ เรื อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว
เพือให้เกิดศรัทธาอย่างยิง ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิ
เป็ นพุทธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใช้
เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ การทํางานอย่างมีคุณค่าของชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนร่ วม
ศึกษา วิเคราะห์บทบาทหน้าทีของเยาวชนทีมีต่อสังคมและประเทศชาติและปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดีเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ืน ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมายลิขสิ ทธิ= ประโยชน์ของการ
ปฏิบตั ิตนตามกฎคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุ๕คล หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั การแบ่งอํานาจและการถ่วงดุลอํานาจอธิ ปไตยทั0ง 3 ฝ่ าย
คือ นิติบญั ญัติ บริ หาร ตุลาการ ตามทีระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั การปฏิบตั ิ
ตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั เกียวกับสิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน๓มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ในด้านวัฒนธรรมทีเป็ นปั จจัยในการสร้างความสัมพันธ์ทีดี หรื ออาจนําไปสู่ ความ
เข้าใจผิดต่อกัน
เพือให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตได้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมทีดีงาม และดําเนินชี วิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุขโดยกําหนดสมรรถนะหลักคือ รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ มีจิตสาธารณะ
ตัวชีวดั
ส 1.1 ม.1/1-ม.1/11 ส 1.2 ม.1/1-ม.1/5
ส 2.1 ม.1/1-ม.1/4
ส2.2 ม.1/1-ม.1/3
รวมทังหมด 23 ตัวชีวดั

58

คําอธิบายรายวิชา
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเรื องของเวลา การแบ่งเวลา การเทียบศักราชในระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ ของชาติ ความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย รัฐโบราณต่างๆ เช่น ศรี วชิ ยั ตามพรลิงค์ ทวารวดี ล้านนา
นครศรี ธรรมราช สุ พรรณภูมิ หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย ทั0งหลักฐานชั0นต้น และหลักฐาน
ชั0นรอง นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ศึกษาเรื องราวของประวัติศาสตร์ ไทยทีมีอยูใ่ นท้องถินตนเอง
ในสมัยใดก็ได้
เพือให้ผเู ้ รี ยนรู ้เข้าใจการแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของไทยก่อนสมัยสุ โขทัย วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุผล น่าเชือถือ โดยอาศัยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ งเป็ นวิธีการให้ได้ความรู ้ทีถูกต้อง เชื อถือได้ มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักท้องถิน
ประเทศชาติ มีจิตสํานึกในทางประวัติศาสตร์ มีวฒั นธรรม มีจิตสํานึกอันดีงามโดยกําหนดสมรรถนะ
หลักคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีจิตสาธารณะ
ตัวชีวดั ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/2
รวมทังหมด 2 ตัวชีวดั

59

คําอธิบายรายวิชา
ส21103 สังคมศึกษา 2
ระดับชั น ชั0นมัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้เบื0องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เกียวกับปั จจัยการผลิต การใช้ทรัพยากร สถาบันการเงิน ระบบ
เศรษฐกิจพอเป็ นสังเขป เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั0งทรัพย์สินทางปั ญญาเพือให้มีความรู ้
ความเข้าใจในหลักการเศรษฐศาสตร์ เบื0องต้น ปั จจัยการผลิตและการใช้ทรัพยากร สถาบันการเงิน ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั0งทรัพย์สินทางปั ญญาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ศึกษาการใช้แผนทีชนิดต่างๆในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ระบบการดําเนินชีวิต
สิ งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ปั จจัยสําคัญทีทาํ ให้ประเทศในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย มีลกั ษณะเฉพาะทีต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย อิทธิ พลของสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี ของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากรกับสิ งแวดล้อมของประเทศไทยกับประเทศในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจการใช้แผนทีชนิ ดต่างๆในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชี ยเนีย ทีมีต่อวิถีการดําเนิน
ชีวติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย เห็นคุณค่าของ
สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีส่วนร่ วมในการจัดการ การแก้ปัญหาและการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สังคม ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถินต่างๆของประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนียโดยกําหนดสมรรถนะหลักคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีจิตสาธารณะ
ตัวชีวดั
ส 3.1 ม.1/1-ม.1/3
ส 3.2 ม.1/1-ม.1/4
ส 5.1 ม.1/1-ม.1/3
ส 5.2 ม.1/1-ม.1/4
รวมทังหมด 14 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยในสมัยสุ โขทัย การสถาปนา การพัฒนาการ ด้านการเมือง
การปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย ความเสื อมของอาณาจักรสุ โขทัย การ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดา้ นสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองความสัมพันธ์ในการรวมกลุ่มเป็ นอาเซี ยน ทีต0 งั และความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อิทธิ พลของ
อารยธรรมโบราณในดินแดนไทยทีมีต่อการพัฒนาการของสังคมไทยในปั จจุบนั
เพือให้ผเู ้ รี ยนรู ้เข้าใจประวัติศาสตร์ ไทยสมัยสุ โขทัย พัฒนาการเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล น่าเชือถือ โดยอาศัยวิธีการทางประวัติประวัติศาสตร์ ซึ งเป็ น
วิธีการให้ได้ความรู ้ทีถูกต้อง เชือถือได้ มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักท้องถิน ประเทศชาติ มี
จิตสํานึกในทางประวัติศาสตร์ มีวฒั นธรรมมีจิตสํานึกอันดีงามโดยกําหนดสมรรถนะหลักคือ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีจิตสาธารณะ
ตัวชีวดั
ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2
ส 4.3 ม.1/2 ม.1/3
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส22101 สังคมศึกษา 3
ระดับชั น ชั0นมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด เกียวกับประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หลักธรรมทีสาํ คัญทางพระพุทธศาสนาและการ
นําหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอดเกียวกับพุทธศาสนสุ ภาษิต พระไตรปิ ฎก
การบริ หารจิตและการเจริ ญปั ญญาตามหลักอานาปานสติ และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
ศึกษา วิเคราะห์ เกียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักสิ ทธิ มนุษยชน ระบบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตยของไทย หน้าทีของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย ศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิน ประเพณี วฒั นธรรมไทย และคุณธรรมของการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขตามหลักศาสนาทีตน
นับถือ
ศึกษา วิเคราะห์ เกียวกับหลักเศรษฐศาสตร์ เบื0องต้น ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย สหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรการเงิน การคลัง และการธนาคาร โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง
ตัวชีวดั ส 1.1
ส 1.1
ส 1.1
ส 2.2
ส 3.1
รวมทังหมด

ม.2/1 , ส 1.1 ม.2/2 , ส 1.1 ม.2/3 , ส 1.1 ม.2/4 , ส 1.1 ม.2/5 ,
ม.2/6 , ส 1.1 ม.2/7 , ส 1.1 ม.2/8 , ส 1.1 ม.2/9 , ส 1.1 ม.2/10 ,
ม.2/11 , ส 2.1 ม.2/1 , ส 2.1 ม.2/2 , ส 2.1 ม.2/3 , ส 2.1 ม.2/4 ,
ม.2/1 , ส 2.2 ม.2/2 , ส 3.1 ม.2/1 , ส 3.1 ม.2/2 , ส 3.1 ม.2/3 ,
ม.2/4 , ส 3.2 ม.2/1 , ส 3.2 ม.2/2 , ส 3.2 ม.2/3 , ส 3.2 ม.2/4
25 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เกียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุษย์ เหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยอยุธยา บุคคลสําคัญของไทยและต่างประเทศในสมัยอยุธยา โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความ
ซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง

ตัวชีวดั
ส 4.1 ม.2/1 , ส 4.1 ม.2/2 , ส 4.1 ม.2/3 , ส 4.3 ม.2/1 , ส 4.3 ม.2/2 , ส 4.3 ม.2/3
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส22103 สังคมศึกษา 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หน้าทีชาว
พุทธ มรรยาทชาวพุทธ และการปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุ ศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
ศึกษา วิเคราะห์ เกียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุษย์ เหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยอยุธยา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาสมัยอยุธยา บุคคลสําคัญของไทยและต่างประเทศในสมัยอยุธยา
ศึกษา วิเคราะห์ การแปลความหมายและการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน เกียวกับความหมาย
ของลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทีเกิดเองทางธรรมชาติ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้าง
ขึ0น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึ0นในทวีปยุโรปและ
แอฟริ กา องค์ความรู ้ใหม่ในการวางแผนจัดการทรัพยากรและ สิ งแวดล้อมโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญ
ของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มี
จิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง

ตัวชีวดั

ส 1.2
ส 4.1
ส 4.3
ส 5.2
รวมทังหมด 23

ม.2/1 , ส 1.2
ม.2/1 , ส 4.1
ม.2/1 , ส 4.3
ม.2/1 , ส 5.2
ตัวชีวดั

ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2

,
,
,
,

ส 1.2
ส 4.1
ส 4.3
ส 5.2

ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3

,
,
,
,

ส 1.2
ส 4.2
ส 5.1
ส 5.2

ม.2/4 , ส 1.2 ม.2/5 ,
ม.2/1 , ส 4.2 ม.2/2 ,
ม.2/1 , ส 5.1 ม.2/2 ,
ม.2/4
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คําอธิบายรายวิชา
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เกียวกับทีต0 งั ทางสภาพภูมิศาสตร์ ของภูมิภาคต่าง ๆในทวีปเอเชีย(ยกเว้น
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้) และพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ทีต0 งั และ
ความสําคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ อิทธิ พลของอารย
ธรรมโบราณทีมีต่อภูมิภาคเอเชียในปั จจุบนั โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง

ตัวชีวดั ส 4.2 ม.2/1 , ส 4.2 ม.2/2
รวมทังหมด 2 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส23101 สังคมศึกษา 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 1 เวลาเรี ยน 3 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด นําภูมิปัญญาท้องถิน สภาพปั ญหา
ชีวติ สภาพแวดล้อมเข้ามานําภูมิปัญญาท้องถิน *ภาพปั ญหาชีวิต *ภาพแวดล้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึง
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื องต่อไปนี0
พระพุทธ เกียวกับ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา เรื องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศต่าง ๆ ทัว โลก การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั0นในปั จจุบนั
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะทีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุ ขให้แก่โลก
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง ยืน พุทธประวัติ สรุ ปและวิเคราะห์
พุทธประวัติเรื องปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์ ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ เช่น
ปางมารวิชยั ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจําวันเกิด ชาดก เรื องนันทิวศิ าลชาดก สุ วณั ณหัง
ชาดก
พระธรรม เกียวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื องพระรัตนตรัย (สังฆคุณ ๙ )
พุทธศาสนสุ ภาษิต คือ อตตา หเว ชิต ํ ( ชนะตนนัน แลดีกว่า ) ธมมจารี สุ ข ํ เสติ ( ผูป้ ระพฤติธรรม
ย่อมอยูเ่ ป็ นสุ ข ) ปมาโท มจจุโน ปทํ (ความประมาทเป็ นทางแห่งความตาย) สุ สสู สํ
ลภเต ปญญํ ( ผูฟ้ ังด้วยดียอ่ มได้ปัญญา ) พระไตรปิ ฎก โครงสร้าง ชือคัมภีร์ เรื องน่ารู ้จาก
พระไตรปิ ฎก พุทธปณิ ธาน ๔ในมหาปริ นิพพานสู ตร การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา สวดมนต์แปล และ
แผ่เมตตา วิธีปฏิบตั ิและประโยชน์ของการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญ
ปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน เน้นอานาปานสติ นําวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิ การ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
และวิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย
พระสงฆ์ เกียวกับ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื องพระอัญญาโกณฑัญญะ พระ
มหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล ชาวพุทธตัวอย่าง ม.จ.หญิง พูนพิสมัย ดิศกุล
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ= หน้าทีชาวพุทธ เรื องหน้าทีของพระภิกษุในการปฏิบตั ิตามหลัก
พระธรรมวินยั และจริ ยาวัตรอย่างเหมาะสม การปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุในศาสนพิธีทีบา้ น
การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ การเป็ นศิษย์ทีดีตามหลักทิศเบื0องขวา
ในทิศ ๖ การปฏิบตั ิหน้าทีชาวพุทธตามพุทธปณิ ธาน ๔ ในมหาปริ นิพพานสู ตร
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รู ้ และเข้าใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุ ภาษิต พระไตรปิ ฏก เรื องน่ารู ้จากพระไตรปิ ฏก ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา ชาดก หน้าทีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและการปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การ
บริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและ
การพัฒนา และเข้าใจว่าการทําสังคายนาพระธรรมวินยั เป็ นไปเพือการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมโลก เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียด
และเป็ นระบบ มีนิสัยดี ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวธิ ี คิดแบบอริ ยสัจ และวิธีคิด
แบบสื บสาวเหตุปัจจัย และดําเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ
เพือให้เกิดศรัทธาอย่างยิง ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพุทธศาสนิกชนทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนํา
หลักธรรมไปใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ การทํางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดย
ส่ วนรวม
ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาท้องถินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าทีของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด วิเคราะห์ผลเสี ยจากการว่างงาน การค้า การลงทุน วิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ และ เสนอแนวทางแก้ไข
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาท้องถินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และกิจกรรมสหกรณ์ของ
โรงเรี ยน เห็นความสําคัญในนโยบายและกิจกรรมเศรษฐกิจของรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบทีเกิดจากภาวะเงินเฟ้ อเงินฝื ด ภาวะการว่างงาน และการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ
ศึกษาเครื องมือภูมิศาสตร์ แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ในทวีปอเมริ กาเหนือ และอเมริ กาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคม ของทวีปอเมริ กาเหนือ และทวีปอเมริ กาใต้ วิเคราะห์การเกิดสิ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อัน
เป็ นผลจากการเปลียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม ปั ญหาสิ งแวดล้อมทวีปอเมริ กาเหนือ และทวีป
อเมริ กาใต้ เหตุและผลกระทบต่อเนืองจากการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อม ทวีปอเมริ กาเหนื อ และ
ทวีปอเมริ กาใต้ ทีมีต่อประเทศไทย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจการใช้เครื องมือภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม และนําเสนอข้อมูล
เกียวกับลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปอเมริ กาเหนือ และทวีปอเมริ กาใต้ เข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศในทวีปอเมริ กาเหนือและ อเมริ กาใต้ ทีมีผลต่อ

67
วิถีการดําเนิ นชีวติ ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในทวีปอเมริ กา
เหนื อ และ อเมริ กาใต้ เห็นคุณค่าของสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่ วม
ในการจัดการและแก้ปัญหาและการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม ตลอดจนมรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย และประเทศในทวีปอเมริ กาเหนือ และทวีปอเมริ กาใต้
ตัวชี0วดั
ส 1.1
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ม.3 /1
ม.3/1
ม.3/1
ม. 3/1
ม. 3/1

3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9
3/3
3/3 3/4 3/5 3/6

รวมทังหมด 24 ตัวชีวดั

3/3 3/4
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คําอธิบายรายวิชา
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 1 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื องราวทีเกียวข้องกับขั0นตอนวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ทีเกิดขึ0นในท้องถินตนเอง นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาเรื องราว
ทีเกียวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว และท้องถินของตน วิเคราะห์เรื องราวเหตุการณ์สาํ คัญในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ โดยใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์
ศึกษาทีต0 งั สภาพทางภูมิศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกทีมีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป (ยกเว้นเอเชีย) วิเคราะห์ผลของการ
เปลียนแปลงทีนาํ ไปสู่ ความร่ วมมือ และความขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษที 20 ตลอดจนความพยายามใน
การขจัดปั ญหาความขัดแย้ง
เพือให้รู้จกั นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ความรู้เกียวกับประวัติศาสตร์
เข้าใจปั จจัยทีมีผลต่อการดําเนินชีวติ ของคนในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก เหตุการณ์สาํ คัญในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของโลก มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณ
ตัวชีวดั
ส 4.1 ม.3/1 3/2
ส 4.2 ม.3/1 3/2
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส23103 สังคมศึกษา 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 3 ชัว โมง
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด นําภูมิปัญญาท้องถิน สภาพปั ญหา
ชีวติ สภาพแวดล้อมเข้ามานําภูมิปัญญาท้องถิน *ภาพปั ญหาชีวิต *ภาพแวดล้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึง
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื องต่อไปนี0
พระพุทธ เกียวกับ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เรื องประวัติของวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากล หลักปฏิบตั ิตน การฟังพระธรรม
เทศนา การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีทีวดั การงดเว้นอบายมุข การประพฤติวิรัติในวันธรรม
สวนะและเทศกาลสําคัญ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถิน ด้านพระพุทธศาสนา มุ่ง
อนุรักษ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานในท้องถิน
พระธรรม เกียวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื อง อริ ยสัจ ๔ ทุกข์(ธรรมทีควรรู ้) :
ขันธ์ ๕ - ไตรลักษณ์ , สมุทยั (ธรรมทีควรละ) : หลักกรรม – วัฏฏะ ๓ ปปั ญจธรรม ๓ - ตัณหามานะ
ทิฏฐิ , นิโรธ (ธรรมทีควรบรรลุ) : อัตถะ ๓ , มรรค (ธรรมทีควรเจริ ญ) : มรรคมีองค์ ๘ ปั ญญา ๓
สัปปุริสธรรม ๗ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อุบาสกธรรม ๗ มงคล ๓๘ ในเรื อง มีศิลปวิทยา พบสมณะ
ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน ในการนําหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
พระสงฆ์ เกียวกับหน้าทีชาวพุทธ การศึกษาเรี ยนรู ้เรื ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
นําไปปฏิบตั ิและเผยแผ่ตามโอกาส การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ การแสดงตนเป็ นพุทธ
มามกะ การปลูกจิตสํานึกในด้านการบํารุ งรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ ศาสนพิธี เรื อง
พิธีการทําบุญงานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การเตรี ยมพระพุทธรู ปและเครื องบูชา
การวงด้ายสายสิ ญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรี ยมเครื องรับรอง การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบตั ิในการเลี0ยง
พระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดนํ0า มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบตั ิตน
ต่อพระภิกษุ ในงานศาสนพิธีทีบา้ น การจัดเตรี ยมสถานที การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการ
พูด การใช้คาํ พูดกับพระภิกษุตามฐานะและ การปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธทีดีในท้องถินต่าง ๆ
วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดําเนิ นชีวติ ของศาสนิกชนในศาสนาอืน ๆ
รู ้ และเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าทีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและการปฏิบตั ิ
ตนต่อพระภิกษุ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการคิด
วิเคราะห์อย่างละเอียดและเป็ นระบบ มีนิสัยดี ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดําเนิน
ชีวติ อย่างมีสติสัมปชัญญะ และ ยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอืน ๆ
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เพือให้เกิดศรัทธาอย่างยิง ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพุทธศาสนิกชนทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนํา
หลักธรรมไปใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ การทํางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดย
ส่ วนรวม
ศึกษาคดีอาญาและคดีแพ่ง อธิ บายความแตกต่างของการกระทําความผิดระหว่างคดีอาญา
และคดีแพ่ง ศึกษาระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ เปรี ยบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศ
อืน ๆ ทีเป็ นประชาธิ ปไตย วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ในมาตราต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการ
เลือกตั0ง การมีส่วนร่ วม และการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทีเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประชาธิ ปไตยของประเทศไทย และเสนอแนวทางแก้ไข มีส่วนร่ วมในการปกป้ องคุม้ ครอง
ผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล ที
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยทีก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งในประเทศ เสนอแนวคิดในการลดความ
ขัดแย้ง เสนอแนวคิดในการดํารงชีวติ อย่างมีความสุ ขในประเทศและสังคมโลก
เพือให้ มีความรู ้ความเข้าใจคดีอาญา คดีแพ่ง หลักสิ ทธิ มนุษยชน ระบอบการปกครองต่าง ๆ
การปกครองของไทยกับประเทศอืน ๆ ในระบอบประชาธิ ปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ เห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสม เห็นความสําคัญในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การพัฒนาประชาธิ ปไตยในประเทศไทย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือส่ งเสริ มให้
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ขในประเทศและสังคมโลก

ตัวชี0วดั
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
รวมทังหมด

ม. 3/6 3/10
ม. 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7
ม.3/1 3/2 3/3 3/4 3/5
ม.3/1 3/2 3/3 3/4
18 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 1 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยในราชวงศ์จกั รี ในการสร้างสรรค์ความ
เจริ ญและความมัน คงของชาติ โดยเฉพาะในรัชกาลปั จจุบนั วิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อความมัน คงและ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องของไทยสมัย รั ตนโกสิ นทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรั ต นโกสิ นทร์ ที มี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปั จจุบนั และ บทบาทของไทยตั0งแต่เปลียนแปลงการปกครองจนถึง
ปั จจุบนั ในสังคมโลก
เพือให้รู้จกั นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ความรู้เกียวกับประวัติศาสตร์ไทย
สมัยรัตนโกสิ นทร์
เข้าใจปั จจัยทีมีผลต่อการดําเนิ นชีวติ ของคนในสมัยรัตนโกสิ นทร์
สรุ ป
ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตระหนักในความสําคัญของการสร้างสรรค์อารยธรรมทีมีผลต่อ
ภูมิปัญญาท้องถินในอดีตจนถึงปั จจุบนั มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจน
นําเสนอผลงานอันเกิดจากการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณ
ตัวชีวดั
ส 4.3 ม.3/1 3/2 3/3 3/4
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
พ21101
พ21102
พ21103
พ21104
พ22101
พ22102
พ22103
พ22104
พ23101
พ23102
พ23103
พ23104

สุ ขศึกษา 1
พลศึกษา 1
สุ ขศึกษา 2
พลศึกษา 2
สุ ขศึกษา 3
พลศึกษา 3
สุ ขศึกษา 4
พลศึกษา 4
สุ ขศึกษา 5
พลศึกษา 5
สุ ขศึกษา 6
พลศึกษา 6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

2
2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิม เติม
พ20201
พ20202
พ20203
พ20204
พ20205
พ20206
พ20207

เทเบิลเทนนิส
วอลเล่ยบ์ อล
บาสเกตบอล
ฟุตบอล
กรี ฑา
แบดมินตัน
เปตอง
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
พ21101 สุ ขศึกษา 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัย มีการวิเคราะห์ภาวะการเจริ ญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานและปั จจัยทีเกียวข้อง การเปลียนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการ
ทางเพศลักษณะการเปลียนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ การเบียงเบนทางเพศ รู ้ถึงความสําคัญของ
ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อทีมีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่ น รู ้วิธี
ดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทาํ งานตามปกติ
ตัวชีวดั
พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
พ 1.2 ม.1/1 , ม.1/2
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ21102 พลศึกษา 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา การเคลือนไหวทีใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื2นฐานทีนาํ ไปสู่ การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเท
เบิลเทนนิ ส และมีหลักการเพิมพูนความสามารถในการเล่นเทเบิลเทนนิ ส นําความรู ้และเล่นกีฬาไทย และ
กีฬาสากลของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชือมโยงสัมพันธ์กบั วิชาอืน
ตัวชีวดั
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
รวมทังหมด 3 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ21103 สุ ขศึกษา 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

มีหลักการเลือกอาหารทีเหมาะสมกับวัย รู ้ปัญหาทีเกิดจากภาวะโภชนาการภาวะการขาด
สารอาหาร และรู ้จกั สร้างเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์
มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของเด็กไทย การปฐมพยาบาลและเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค และอุบตั ิเหตุ
ตัวชีวดั
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
รวมทังหมด 8 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ21104 พลศึกษา 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความสําคัญของการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิ ส จนเป็ นวิถีชีวิตทีมีสุขภาพดี
เข้าใจกฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาทีเลือกเล่น รู ปแบบ วิธีการรุ กและการแข่งขัน ป้ องกัน
ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส และยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา
ตัวชีวดั
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ22101 สุ ขศึกษา 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา การเปลียนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่ น และปั จจัยทีมี
ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการด้านร่ างกาย, จิตใจ, อารมณ์, สังคม สติปัญญา, พันธุ กรรม,
สิ งแวดล้อม และการอบรมเลี2ยงดู ทําความเข้าใจกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อเจตคติในเรื องเพศ, ครอบครัว,
วัฒ นธรรม , เพื อ น, สื อ ปั ญ หาผลกระทบที เ กิ ด จากการมี เ พศสั ม พัน ธ์ ใ นวัย เรี ย น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั2งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ การ
วางตัวต่อเพศตรงข้าม ปั ญหาทางเพศ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาทางเพศ
ตัวชีวดั
พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2
พ 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ22102 พลศึกษา 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึ ก ษาการปฏิ บ ตั ิ ตนเกี ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื อนไหวในการเล่ นกี ฬากระบี จาก
แหล่งข้อมูลทีหลากหลายมาสรุ ปเป็ นวิธีทีเหมาะสมในบริ บทของตนเองในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลตาม
ชนิ ดกี ฬาทีเลื อก เช่ น กระบี รู ้ ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเคลื อนไหวทีส่งผลต่อการเล่นกี ฬาและการนํา
ประสบการณ์จากการร่ วมกิจกรรมนันทนาการในชีวติ ประจําวัน
ตัวชีวดั
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.2/4
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ22103 สุ ขศึกษา 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี ทีมีต่อสุ ขภาพเลือกใช้บริ การทางสุ ขภาพ รู ้ความเจริ ญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ทีมีผลต่อสุ ขภาพ ปฏิบตั ิตนเพือจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์ ทักษะชี วิตในการป้ องกันตนเองวิธีการ ปั จจัยและแหล่งทีช่วยเหลือ ฟื2 นฟูผตู ้ ิดสาร
เสพติดการหลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงและสถานการณ์เสี ยง เช่น การมัว สุ ม การทะเลาะวิวาท การเข้าไป
ในแหล่งอบายมุข การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ
ตัวชีวดั
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 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
รวมทังหมด 11 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ22104 พลศึกษา 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาสาเหตุการเปลียนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาอย่างสมําเสมอจนเป็ นวิถีชีวติ โดยการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็ นประจํา มีรูปแบบ
กลวิธีการร่ ายรํากระบี การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาทีเหมาะสมกับตนเอง
ตัวชีวดั
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.2/4 , ม2/5
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ 23101 สุ ขศึกษา 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้การเปลียนแปลง ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย อิทธิ พลและ
ความคาดหวังของสังคมทีมีต่อการเปลียนแปลงของวัยรุ่ น สื อ โฆษณา ทีมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่ น องค์ประกอบของอนามัยเจริ ญพันธุ์ ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการตั2งครรภ์
สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว แนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
ตัวชีวดั
พ 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3
พ 1.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ23102 พลศึกษา 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการนําหลักการ ความรู ้ ทักษะในการเคลือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาบา
สเกตบอไปใช้เป็ นระบบสร้ างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื อง เทคนิ คและวิธีการเล่น กีฬาไทยและกี ฬาสากลที
เลือก เช่น บาสเกตบอล การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผอู ้ ืน
ตัวชีวดั
พ 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3
รวมทังหมด 3 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ 23103 สุ ขศึกษา 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการวางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย พัฒนาสมรรถภาพเพือสุ ขภาพ ปั ญหาสุ ขภาพในชุ มชนมีแนวทางแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในชุ มชน
สามารถกําหนดรายการอาหารทีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โรคทีเป็ นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่ วยและการ
ตายของคนไทย โรคติดต่อ เช่น โรคทีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนกฯลฯ โรค
ไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิ ตสู ง เบาหวาน มะเร็ ง เป็ นต้น และศึกษาปั จจัยเสี ยงและ
พฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพมีแนวทางการป้ องกันความเสี ยงต่อสุ ขภาพ ปั ญหาและผลกระทบจากการใช้
ความรุ นแรง วิธีหลี กเลี ยงการใช้ความรุ นแรงอิ ทธิ พลของสื อต่อพฤติ กรรมสุ ขภาพและความรุ นแรง
(คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอร์ เน็ต เกม ฯลฯ)ความสัมพันธ์ของการดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
ต่อสุ ขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุวธิ ี การช่วยฟื2 นคืนชีพ
ตัวชีวดั
พ 4.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5
พ 5.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5
รวมทังหมด 10 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ23104 พลศึกษา 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

การป้ องกันในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่นบาสเกตบอล การออกําลังกายและ
การเล่นกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีมการนําประสบการณ์ แนวคิดจากการออกกําลังกายและเล่น
กีฬาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีน2 าํ ใจนักกีฬา
ตัวชีวดั
พ 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
พ20201 เทเบิลเทนนิส
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาเทเบิลเทนนิส แสดงทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิล
เทนนิส ประเภทบุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตาม
กฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส มีมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การ
วางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็ นทีม ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส นําเอาวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใช้ในการ
ออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายความสําคัญของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้
2. อธิ บากฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิ สได้
3. แสดงทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลและประเภททีมได้
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสได้
5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็ นทีม
6. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
7. นําเอาวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
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คําอธิบายรายวิชา
พ20202 กรี ฑา
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬากรี ฑา แสดงทักษะในการเล่นกีฬากรี ฑา ประเภท
บุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎกติกา การ
เล่นและการแข่งขันกีฬากรี ฑา มีมารยาทในการเล่น การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและ
การแข่งขันกีฬากรี ฑา เป็ นทีม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬากรี ฑา นําเอาวิธีการ
เล่นกีฬากรี ฑาไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิหลักวิธีการออกกําลังกายและการบริ หารร่ างกายอย่างถูกต้อง
2. นักเรี ยนนําหลักวิธีการออกกําลังกายและการบริ หารร่ างกาย ไปใช้ปฏิบตั ิก่อนเล่นกรี ฑาทุกครั2ง
3. นักเรี ยนป้ องกัน แก้ไข และเสริ มสร้างสุ ขภาพให้ดีได้
4. นักเรี ยนเล่นกรี ฑาได้อย่างปลอดภัย
5. นักเรี ยนรู ้วธิ ี การและปฏิบตั ิการเสริ มสร้างสร้างสมรรถภาพทางกายได้
6. นักเรี ยนปฏิบตั ิการวิง ระยะสั2นได้
7. นักเรี ยนปฏิบตั ิการวิง ระยะกลางได้
8. นักเรี ยนปฏิบตั ิการวิง ระยะไกลได้
9. นักเรี ยนปฏิบตั ิการวิง ผลัดได้
10.นักเรี ยนปฏิบตั ิการวิง ข้ามรั2วได้
11. นักเรี ยนปฏิบตั ิการวิง กระโดดไกลได้
12. นักเรี ยนปฏิบตั ิการเขย่งก้าวกระโดดได้
13. นักเรี ยนปฏิบตั ิการทุ่มนํ2าหนักได้
14. นักเรี ยนปฏิบตั ิการขว้างจักรได้
15. นักเรี ยนปฏิบตั ิการพุง่ แหลนได้
16. นักเรี ยนปฏิบตั ิการกระโดดสู งได้
17. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย โดยการนํากิจกรรมกรี ฑามาใช้ในการออกกําลังกาย
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คําอธิบายรายวิชา
พ20203 บาสเกตบอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาบาสเกตบอล แสดงทักษะในการเล่นกีฬา
บาสเกตบอลประเภทบุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิบายและ
ปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล มีมารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลการ
วางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเป็ นทีม ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล นําเอาวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออก
กําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. บอกประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอลได้
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาบาสเกตบอลได้
3. บอกความสําคัญของการบริ หารร่ างกายได้
4. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการบริ หารร่ างกายได้ถูกต้องสมําเสมอ
5. บอกวิธีการและปฏิบตั ิตนในการเสริ มสร้างสมรรถภาพได้ถูกต้อง
6. บอกวิธีการและปฏิบตั ิในการเล่นบาสเกตบอลด้วยความปลอดภัย
7. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการทรงตัว การเคลือนทีในการเล่นบาสเกตบอลได้
8. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการครอบครองบอล การรับบอลได้ถูกต้อง
9. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการส่ งบอลแบบต่าง ๆ ได้
10. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเลียงลูกแบบต่าง ๆ ได้
11.บอกวิธีการและปฏิบตั ิการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้
12.บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเล่นบาสเกตบอลในตําแหน่งต่าง ๆ ได้ท งั เป็ นผูเ้ ล่นฝ่ ายรุ กและ
ผูเ้ ล่นฝ่ ายรับได้
13.ปฏิบตั ิการเล่นบาสเกตบอลเป็ นทีมได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
14. บอกกติกาและปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกฎ ระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัดและเป็ นผูม้ ี
นําใจนักกีฬามีมารยาทที!ดี
15. สามารถนําทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้
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คําอธิบายรายวิชา
พ20204 ฟุตบอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาฟุตบอล แสดงทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ประเภทบุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎ
กติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตบอล การวางแผนการรุ ก และ
การป้ องกันในการเล่นและการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็ นทีม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล นําเอาวิธีการเล่นกีฬาฟุตบอลไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. นักเรี ยนบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอลได้
2. นักเรี ยนบอกและปฏิบตั ิการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูฟุตบอลทีดีได้
3. นักเรี ยนปฏิบตั ิหลักวิธีการออกกําลังกายและการบริ หารร่ างกายในการเล่นฟุตบอลอย่างปลอดภัยได้
4. นักเรี ยนป้ องกัน แก้ไข และเสริ มสร้างสุ ขภาพในการเล่นฟุตบอล เพือให้เล่นฟุตบอลได้อย่างปลอดภัย
5. นักเรี ยนรู ้วธิ ี การและปฏิบตั ิการเสริ มสร้างสร้างสมรรถภาพทางกายได้
6. นักเรี ยนปฏิบตั ิการเลี2ยงบอลแบบต่างๆ ได้
7. นักเรี ยนปฏิบตั ิการเตะบอลแบบต่าง ๆ ได้
8. นักเรี ยนปฏิบตั ิการทุ่มได้
9. นักเรี ยนปฏิบตั ิการโหม่งบอลได้
10. นักเรี ยนบอกและปฏิบตั ิการเล่นบอลตําแหน่งต่าง ๆ ได้
11. นักเรี ยนปฏิบตั ิการเล่นทีมได้
12. นักเรี ยนปฏิบตั ิการเล่นฟุตบอลตามกติกาได้
13. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของการเล่นฟุตบอล โดยการนําเอากีฬาฟุตบอลมาใช้ในการออกกําลังกายใน
ชีวติ ประจําวัน
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คําอธิบายรายวิชา
พ20205 วอลเล่ยบ์ อล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาวอลเลย์บอล แสดงทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
ประเภทบุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎ
กติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล มีมารยาทในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลการวางแผนการรุ ก
และการป้ องกันในการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็ นทีม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล นําเอาวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการออกกําลังกายใน
ชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. บอกประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเล่ยบ์ อลได้
2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาวอลเล่ยบ์ อลได้
3. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการบริ หารร่ างกายได้ถูกต้องสมําเสมอ
4. บอกวิธีการและปฏิบตั ิตนในการเสริ มสร้างสมรรถภาพได้ถูกต้อง
5. บอกวิธีการและปฏิบตั ิในการเล่นวอลเล่ยบ์ อลด้วยความปลอดภัย
6. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการยืนทรงตัว เตรี ยมความพร้อม การเคลือนทีในการเล่นวอลเล่ยบ์ อลได้
7. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเล่นสองมือล่างได้
8. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเล่นสองมือบนได้
9. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเลียงลูกแบบต่าง ๆ ได้
10. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเสริ พลูกแบบต่าง ๆ ได้
11. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการตบลูกวอลเล่ยบ์ อลบอลแบบต่าง ๆ ได้
12. บอกวิธีการและปฏิบตั ิการสกัดกันการเล่นของฝ่ ายรุ กได้
13.บอกวิธีการและปฏิบตั ิการเล่นวอลเล่ยบ์ อลเป็ นทีมได้
14.บอกกติกาและปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกฎ ระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
15. สามารถนําทักษะกีฬาวอลเล่ยบ์ อลไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้
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คําอธิบายรายวิชา
พ20206 แบดมินตัน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
ประเภทบุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎ
กติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มีมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน การวางแผนการรุ ก
และการป้ องกันในการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเป็ นทีม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน นําเอาวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บาย ความสําคัญของกีฬาแบดมินตันได้
2. อธิ บายกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตันได้
3. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาแบดมินตันประเภทบุคคลและประเภททีม
4. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
5. ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืนได้
6. มีมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตันเป็ นทีม
7. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
8. นําเอาวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวันได้
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คําอธิบายรายวิชา
พ20207 เปตอง
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชัว โมง/ภาค
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาเปตอง แสดงทักษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภท
บุคคลและประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎกติกา การ
เล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันใน
การเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองเป็ นทีม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง
นําเอาวิธีการเล่นกีฬาเปตองไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บาย ความสําคัญของกีฬาเปตองได้
2, อธิ บายกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองได้
3. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภทบุคคลและประเภททีม
4, ปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง
5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาเปตองเป็ นทีม
6. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง
7. นําเอาวิธีการเล่นกีฬาเปตองไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ศ21101
ศ21102
ศ22101
ศ22102
ศ23101
ศ23102

ศิลปะ 1
ศิลปะ 2
ศิลปะ 3
ศิลปะ 4
ศิลปะ 5
ศิลปะ 6

2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ศ20201
ศ20202
ศ20203
ศ20204
ศ20205
ศ30206
ศ20207
ศ20208
ศ20209
ศ20210
ศ20211
ศ20212

ศิลปะไทย 1
ศิลปะไทย 2
ศิลปะไทย 3
ดนตรี สากล 1
ดนตรี สากล 2
ดนตรี สากล 3
ดนตรี ไทย 1
ดนตรี ไทย 2
ดนตรี ไทย 3
นาฏศิลป์ ไทย 1
นาฏศิลป์ ไทย 2
นาฏศิลป์ ไทย 3
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศ21101 ศิลปะ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต
ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ งแวดล้อมโดยใช้ความรู ้เรื อง
ทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็ นเอกภาพความกลมกลืน
ความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็ น 3 มิติ ระบุและบรรยายเกียวกับลักษณะ
รู ปแบบงานทัศนศิลป์ ของชาติและของท้องถินตนเองจากอดีตถึงปั จจุบนั ระบุและเปรี ยบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ ของภาคต่างๆในประเทศไทย
อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทยและโน้ตสากล เปรี ยบเทียบเสี ยงร้องและเสี ยงของเครื องดนตรี ทีมาจาก
วัฒนธรรมทีต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื องดนตรี บรรเลงประกอบ การร้องเพลงด้วยบทเพลงที
หลากหลายรู ปแบบ จัดประเภทของวงดนตรี ไทย และวงดนตรี ทีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ
อธิ บายอิทธิ พลของนักแสดงชือทีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์ หรื อความคิดของผูช้ มใช้นาฏย
ศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครในการแสดงนาฏศิลป์ และการละครในรู ปแบบง่ายๆ
ตัวชีวดั ศ 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4
ศ 1.2 ม.1/2
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.1/9
ศ 2.2 ม.1/1,ม.1/2
ศ 3/1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4
รวมทังหมด 19 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21102 ศิลปะ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต
ศึกษาลักษณะรู ปแบบศิลปะของท้องถินและของชาติ แล้วเปรี ยบเทียบกับงานทัศนศิลป์ ของภาค
ต่างๆในประเทศไทย ตลอดจนเปรี ยบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและสากล
ศึกษา วิเคราะห์บทบาทและอิทธิ พลของดนตรี ทีมีต่อสังคมไทย ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม ฝึ กทักษะการขับร้องเพลงตามหลักการขับร้อง และการบรรเลงเครื องดนตรี
ประกอบการขับร้อง
คิด ประดิษฐ์ท่ารําแล้วนํามาถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการ
เปลียนแปลงของนาฏศิลป์ พื3นบ้าน ละครไทย และละครพื3นบ้าน ค้นคว้าศึกษาประเภทของละครไทยใน
ยุคสมัยต่างๆ
ตัวชีวดั ศ 1.2 ม.1/1 ศ 1.2 ม.1/2 ศ 1.2 ม.1/3
ศ 2.1 ม.1/3 ศ 2.2 ม.1/1
ศ 2.2 ม.1/2 ศ2.2 ม.1/3
ศ 3.1 ม.1/3
ศ 3.2 ม.1/1 ศ 3.2 ม.1/2
รวมทังหมด 10 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22101 ศิลปะ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต
อธิ บายองค์ความรู ้ของทัศนธาตุ และนําเอาองค์ความรู ้มาสื อถ่ายทอดเป็ นผลงานทางศิลปะโดย
ใช้วธิ ี การทีหลากหลายได้อย่างชืนชม วิจารณ์ผลงานของตนเองและของผูอ้ ืนได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผล อธิ บายหลักการพาณิ ชศิลป์ อย่างง่ายได้
จัดประเภทของวงดนตรี ไทยและวงดนตรี ทีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ฝึ กการร้องเพลงและใช้
เครื องดนตรี บรรเลงประกอบ การร้องเพลงด้วยบทเพลงทีหลาก หลายรู ปแบบ โดยมีความเข้าใจใน
อารมณ์เพลงต่างๆ บอกบทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง
เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชืนชม และประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนวิชาในกลุ่มสาระอืนๆและใน
ชีวติ ประจําวันได้
ตัวชีวดั ศ 1.1 ม.2/1 ศ 1.1 ม.2/2 ศ 1.1 ม.2/3 ศ 1.1 ม.2/4
ศ 2.1 ม.2/1 ศ 2.1 ม.2/2 ศ 2.1 ม.2/3 ศ 2.1 ม.2/4
ศ 3.1 ม.2/1 ศ 3.1 ม.2/2 ศ 3.1 ม.2/3
รวมทังหมด 11 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22102 ศิลปะ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษางานทัศนศิลป์ ของไทยในยุคสมัยต่างๆ และวัฒนธรรมต่างๆทีสะท้อนถึงงานศิลปะใน
ปั จจุบนั ศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการออกแบบงานทัศนศิลป์ ไทยและสากล
ศึกษา ค้นคว้าเกียวกับดนตรี ในวัฒนธรรมต่างประเทศและบรรยายบทบาท อิทธิ พลของดนตรี
ในวัฒนธรรมต่างๆ ศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ทีมีผลต่อรู ปแบบของดนตรี ในประเทศไทย
เปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่างๆ วิเคราะห์ บรรยาย
รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื3นบ้าน และมหรสพอืนๆทีเคยนิยมมาในอดีต ศึกษา ค้นคว้าการ
ละครในยุคสมัยต่างๆ
ตัวชีวดั ศ 1.2 ม.2/1 ศ 1.2 ม.2/2 ศ 1.2 ม.2/3
ศ 2.1 ม.2/3
ศ 2.2 ม.2/1
ศ 3.1 ม.2/1
ศ 3.2 ม.2/2 ศ 3.2 ม.2/3
รวมทังหมด 8 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23101 ศิลปะ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต
นําความรู ้ทศั นธาตุและการออกแบบมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทยและสากล โดยสามารถสื อ
ความหมายเพือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆด้วยสื อผสมเทคนิควิธีการต่างๆ นําความรู ้มาจัดนิทรรศการทาง
ศิลปะ ศึกษาอาชีพทีเกียวข้องกับงานทัศนศิลป์ ตลอดจนวิเคราะห์ทกั ษะทีจาํ เป็ นในการประกอบอาชีพ
นั3นๆ
เปรี ยบเทียบองค์ประกอบทีใช้ในการสร้างงานดนตรี เทคนิคในการสร้างสรรค์ ร้องหรื อเล่น
ดนตรี เดียวและรวมวง แต่งเพลงสั3นๆง่ายๆพร้อมทั3งอธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
เปรี ยบเทียบความแตกต่างงานดนตรี ของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายอิทธิ พลของดนตรี ทีมีต่อบุคคลและ
สังคม นําเสนอหรื อจัดการแสดงดนตรี ทีเหมาะสมโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระอืน
วิเคราะห์โครงสร้างของบทละครโดยใช้นาฏยศัพท์ทีเหมาะสมบรรยายอากัปกิริยาของผูค้ น มี
ทักษะในการพัฒนารู ปแบบการแสดง ร่ วมจัดการแสดงในบทบาทหน้าทีต่างๆ วิเคราะห์เนื3อหาละครมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ตัวชีวดั ศ1.1 ม.3/1 ศ1.1 ม.3/2 ศ1.1 ม.3/3 ศ1.1 ม.3/4 ศ1.1 ม.3/5 ศ1.1 ม.3/6 ศ1.1 ม.3/7 ศ1.1 ม.3/8
ศ1.1 ม.3/9 ศ1.1 ม.3/10 ศ1.1 ม.3/11
ศ2.1 ม.3/1 ศ2.1 ม.3/2 ศ2.1 ม.3/3 ศ2.1 ม.3/4 ศ2.1 ม.3/5 ศ2.1 ม.3/6 ศ2.1 ม.3/7
ศ3.1 ม.3/1 ศ3.1 ม.3/2 ศ3.1 ม.3/3 ศ3.1 ม.3/4 ศ3.1 ม.3/5 ศ3.1 ม.3/6 ศ3.1 ม.3/7
รวมทังหมด 25 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23102 ศิลปะ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต
ศึกษา อภิปรายเกียวกับงานทัศนศิลป์ ทีสะท้อนคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
ศึกษาวิวฒั นาการของดนตรี ไทย และดนตรี ตะวันตกในแต่ละยุคสมัย และวิเคราะห์ปัจจัย
ลักษณะเด่นทีทาํ ให้งานดนตรี น3 นั ๆได้รับการยอมรับและได้รับความนิยม
ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์เครื องแต่งกาย เพือแสดงนาฏศิลป์ และละครทีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ วิเคราะห์ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ และการละครในชีวติ ประจําวัน แสดง
ความคิดเห็นและแนวทางในการอนุ รักษ์นาฏศิลป์ 1-3
ตัวชีวดั

ศ1.2 ม.3/1 ศ1.2 ม.3/2
ศ2.2 ม.3/1 ศ2.2 ม.3/2
ศ3.2 ม.3/1 ศ3.2 ม.3/2 ศ3.2 ม.3/3
รวมทังหมด 7 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ศ20201 ศิลปะไทย 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะทัวไปของศิลปะไทย ฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการเขียนภาพ การเขียนภาพเบืองต้น การ
ร่ างภาพด้วยวิธีการกระทบเส้น และวิธีใช้สีแบบไทย เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะไทย สามารถเขียนภาพ และลวดลายไทยและนําไปใช้ในการสร้างงานศิลปะอืนๆได้
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจในรู ปแบบของศิลปะลวดลายไทย
2. สามารถปฏิบตั ิการเขียนลวดลายไทยตามขันตอนได้
3. รู ้และเข้าใจการร่ างภาพด้วยการเขียนโครงสร้างได้
4. เข้าใจในการใช้เส้น สี ในงานศิลปะไทยเป็ นอย่างดี
5. นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั งานอื$นๆได้

คําอธิบายรายวิชา
ศ20202 ศิลปะไทย 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะความเป็ นมาของศิลปะไทย ทั3งด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรม
เพือให้มีความรู ้ พื3นฐาน ความเข้าใจ ชืนชม และเห็นคุณค่าของศิลปะไทย และนําไปประยุกต์ใช้ในการที
ต่างๆได้อย่างกลมกลืน
ผลการเรียนรู้
1. รู ้ลกั ษณะของงานศิลปะไทย
2. มีความรู ้ความเข้าใจในงานจิตรกรรมไทย และสร้างงานได้
3. สร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย
4. รู ้จกั งานสถาปั ตยกรรมไทยตลอดจนส่วนประกอบของงานได้
5. นําลักษณะงานจิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยสถาปั ตยกรรมไทยมาสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆได้
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20203 ศิลปะไทย 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะประวัติความเป็ นมาลักษณะของลายพื3นบ้านและลายไทย หลักการและวิธีการเขียน
การใช้เส้นและสี การผูกลาย การคัดลอก คุณสมบัติของวัสดุทีใช้เขียนลวดลาย อุปกรณ์ และเครื องมือใน
การเขียนลายพืนบ้าน และหรื อลายไทย
ปฏิบตั ิงานเขียน ลายพืนบ้านทีมีอยูใ่ นท้องถิน และหรื อลายไทย สํารวจข้อมูลตลาด ประเมินราคา
และให้บริ การ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการเขียนลายพืนบ้าน และหรื อลายไทย และสามารถ
ให้บริ การได้
ผลการเรียนรู้
1. รู ้ลกั ษณะของงานศิลปะไทยลายพืนบ้าน ลายไทย
2. สร้างสรรค์งานลายไทยด้วยการใช้เส้น และ สี
3. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ
4. สร้างสรรค์ งานลายไทยในรู ปแบบหลากหลาย
5. ใช้ความรู ้การเขียนลายพืนบ้าน หรื อลายไทยนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื$นๆ และบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20204 ดนตรี สากล 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้ทวั ไปเกียวกับทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีต ฝึ กโสตประสาท ฝึ กปฏิบตั ิ
เครื องดนตรี สากลอย่างน้อย1 ชิ3น โดยฝึ กบรรเลงทั3งเดียวและกลุ่ม และจัดแสดงดนตรี เป็ นครั3งคราวการ
ดูแลรักษาเครื องดนตรี เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการขับร้องและการฝึ กปฏิบตั ิเครื องดนตรี
สากลทีถนัดได้อย่างถูกต้องไพเราะและเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู้
1. รู ้ลกั ษณะเกียวกับดนตรี สากลวงดนตรี เครื องดนตรี แบ่งแยก รู ปแบบของของวงดนตรี สากลแบบต่างๆได้
ถูกต้อง
2. รู ้วิธีการ หลักการขับร้องเบืองต้นของเพลงไทยสากล
3. รู ้วิธีวางท่าที การออกอักขระ ศัพท์สงั คีต การสร้างอารมณ์ เพือให้สามารถขับร้องได้อย่างไพเราะได้ถกู ต้อง
4. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ดนตรี สากลสร้างสรรค์งานดนตรี ได้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ
5. สร้างสรรค์ ทักษะการเล่นดนตรี ไทย และขับร้องเพลงไทยสากลในแบบทีถูกต้องในรู ปแบบหลากหลาย
6. ใช้ความรู ้การทางศิลปะการเล่นดนตรี สากล และขับร้องเพลงไทยสากลในแบบทีถูกต้อง ไปประยุกต์ใช้กบั
งานเพลงสากลอืนๆ และบริ การได้
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20205- ศ20206 ดนตรี สากล 2-3
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้ทวั ไปเกียวกับทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีต ฝึ กโสตประสาท ฝึ กปฏิบตั ิ
เครื องดนตรี สากลอย่างน้อย1 ชิ3น โดยฝึ กบรรเลงทั3งเดียวและกลุ่ม และจัดแสดงดนตรี เป็ นครั3งคราวการ
ดูแลรักษาเครื องดนตรี เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการขับร้องและการฝึ กปฏิบตั ิเครื องดนตรี
สากลทีถนัดได้อย่างถูกต้องไพเราะและเพลิดเพลิน สามารถขับร้องและบรรเลงเพลงสากล - ไทยสากล
ได้ มีความชืนชมในศิลปะของเพลงไทยสากล วงดนตรี เครื องดนตรี แนวเพลงแบบต่าง รู ปแบบแนว
เพลงลูกทุ่ง ไทยสากลหลักการขับร้องเบื3องต้นฝึ กขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ไทยสากล การวางท่าที การ
ออกอักขระ ศัพท์สังคีต การสร้างอารมณ์ เพือให้สามารถขับร้องได้อย่าง
ไพเราะถูกทํานองและ
จังหวะเห็นคุณค่า และมีส่วนในการอนุ รักษ์เพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง
ผลการเรียนรู้
1. รู ้ลกั ษณะเกียวกับดนตรี สากลวงดนตรี เครื องดนตรี แบ่งแยก รู ปแบบของของวงดนตรี สากลแบบต่างๆ
ได้ถกู ต้อง
2. รู ้วิธีการ หลักการขับร้องเบืองต้นของเพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง
3. รู ้วิธีวางท่าที การออกอักขระ ศัพท์สงั คีต การสร้างอารมณ์ เพือให้สามารถขับร้องได้อย่างไพเราะได้
ถูกต้อง
4. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ดนตรี สากลสร้างสรรค์งานดนตรี ได้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ
5. สร้างสรรค์ ทักษะการเล่นดนตรี ไทย และขับร้องเพลงไทยสากลในแบบทีถูกต้องในรู ปแบบ
หลากหลาย
6. ใช้ความรู ้การทางศิลปะการเล่นดนตรี สากล และขับร้องเพลงไทยสากลในแบบทีถูกต้อง ไป
ประยุกต์ใช้กบั งานเพลงสากลอืนๆ และบริ การได้
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20207 ดนตรี ไทย 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับดนตรี ไทย วงดนตรี เครื องดนตรี หลักการขับร้องเบืองต้นฝึ กขับร้อง
เพลงไทยในอัตราชันเดียว สองชัน และเพลงพืนเมือง เพือให้สามารถขับร้องได้อย่าง ไพเราะถูกทํานอง
และจังหวะเห็นคุณค่า และมีส่วนในการอนุรักษ์เพลงไทยและเพลงพืนเมือง
ผลการเรียนรู้
1. รู ้ลกั ษณะเกี$ยวกับดนตรี ไทยวงดนตรี เครื$ องดนตรี แบ่งแยก รู ปแบบของของวงดนตรี ไทยแบบต่างๆได้ถูกต้อง
2. รู ้วธิ ีการ หลักการขับร้องเบืองต้นของเพลงไทย
3. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ดนตรี ไทยงานสร้างสรรค์งานดนตรี ได้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ
4. สร้างสรรค์ ทักษะการเล่นดนตรี ไทย และขับร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกต้องในรู ปแบบหลากหลาย
5.ใช้ความรู ้การทางศิลปะการเล่นดนตรี ไทย และขับร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกต้อง ไปประยุกต์ใช้กบั งานเพลงสากลอื$นๆ
และบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20208-ศ20209 ดนตรี ไทย 2-3
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับดนตรี ไทย วงดนตรี เครื องดนตรี หลักการขับร้องเบืองต้นฝึ กขับร้อง
เพลงไทยในอัตราชันเดียว สองชัน และเพลงพืนเมือง การวางท่าที การออกอักขระ ศัพท์สังคีต การสร้าง
อารมณ์ เพือให้สามารถขับร้องได้อย่าง ไพเราะถูกทํานองและจังหวะเห็นคุณค่า และมีส่วนในการ
อนุรักษ์เพลงไทยและเพลงพืนเมือง
ผลการเรียนรู้
1. รู ้ลกั ษณะเกี$ยวกับดนตรี ไทยวงดนตรี เครื$ องดนตรี แบ่งแยก รู ปแบบของของวงดนตรี ไทยแบบต่างๆได้ถูกต้อง
2. รู ้วธิ ีการ หลักการขับร้องเบืองต้นของเพลงไทย
3. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ดนตรี ไทยงานสร้างสรรค์งานดนตรี ได้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ
4. สร้างสรรค์ ทักษะการเล่นดนตรี ไทย และขับร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกต้องในรู ปแบบหลากหลาย
5. ใช้ความรู ้การทางศิลปะการเล่นดนตรี ไทย และขับร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกต้อง ไปประยุกต์ใช้กบั งานเพลงสากล
อื$นๆ และบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20210 นาฏศิลป์ ไทย 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้เบื3องต้นนาฏศิลป์ ไทยเกียวกับ จังหวะ นาฏยศัพท์ ภาษาท่าประกอบการรําและการ
แสดงพื3นเมืองประวัติความเป็ นมาประเภทการแสดงพื3นเมืองการแต่งกายการแสดงพื3นเมือง การร้องและ
รําเพลงพื3นเมืองตามความสนใจฝึ กปฏิบตั ิใช้เครื องประกอบจังหวะอย่างง่ายๆ การร้องและรําเพลง
พื3นเมืองของภาคต่างๆและของท้องถิน
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ เกียวกับนาฏศิลป์ ไทยเบื3องต้น สามารถปฏิบตั ิการแสดงพื3นเมือง
การนําภูมิปัญญาท้องถินมาประยุกต์ใช้ และ มีความภาคภูมิใจในการแสดงพื3นเมือง
ผลการเรียนรู้
1. รู ้เข้าใจและแสดงออกนาฏศิลป์ ไทยเบืองต้นในเรื องจังหวะ นาฏยศัพท์ภาษาท่าประกอบการรําและ
การแสดง
2. รู ้เข้าใจ อธิ บายประวัติความเป็ นมาของการแสดงพืนเมือง
3. บอกลักษณะของเครื องดนตรี ประกอบการแสดงพืนเมืองภาคต่างๆได้
4. เข้าใจและสามารถแต่งกายชุดการแสดงพืนเมือง
5. สร้างสรรค์ ทักษะการแสดงออกการร้องและการรําพืนเมืองในแบบทีถูกต้องในรู ปแบบหลากหลาย
6. นําความรู ้การทางศิลปะนาฏศิลป์ และขับร้องเพลงพืนเมืองไปประยุกต์ใช้ ดัดแปลง แนวเพลงนาฏศิลป์
แบบแปลกใหม่ได้ และบริ การงานแสดงตามทีต่างๆได้ และบริ การได้
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20211 นาฏศิลป์ ไทย 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ นาฏศิลป์ ไทย นาฏยศัพท์ ภาษาท่าประกอบการรํา รําไทยมาตรฐาน
ระบําเบ็ดเตล็ด การแสดงพื3นเมืองและการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงตัวอย่างง่ายๆ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ เกียวกับนาฏศิลป์ ไทย สามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาส
ต่างๆได้ สามารถนําภูมิปัญญาท้องถินมาประยุกต์ใช้และมีความภาคภูมิใจในนาฏศิลป์ ไทย
ผลการเรียนรู้
1. รู ้เข้าใจและแสดงออกนาฏศิลป์ ไทยเบืองต้นในเรื$ องา จังหวะ นาฏยศัพท์ภาษาท่าประกอบการรําและ
การแสดง
2. รู ้เข้าใจ การแสดงพืนเมือง
3. บอกลักษณะของรําไทยมาตรฐานดนตรี ประกอบการแสดงพืนเมืองภาคต่างๆได้
4. แสดงท่ารําไทยมาตรฐานในเรื$ องการรําแม่บทเล็ก
5. สร้างสรรค์ ทักษะการแสดงออกการร้องและการรําพืนเมืองในแบบที$ถูกต้องในรู ปแบบหลากหลาย
6. นําความรู ้การทางศิลปะนาฏศิลป์ และนําวัสดุมาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ ดัดแปลงอุปกรณ์การแสดงอย่างง่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ศ20212 นาฏศิลป์ ไทย 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง /ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ นาฏศิลป์ ไทย นาฏยศัพท์ ภาษาท่าประกอบการรํา รําไทย
มาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด การแสดงพื3นเมืองและการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงตัวอย่างง่ายๆ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ เกียวกับนาฏศิลป์ ไทย สามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาส
ต่างๆได้ สามารถนําภูมิปัญญาท้องถินมาประยุกต์ใช้และมีความภาคภูมิใจในนาฏศิลป์ ไทย
ผลการเรียนรู้
1. รู ้เข้าใจและแสดงออกนาฏศิลป์ ไทยเบืองต้นในเรื$ องา จังหวะ นาฏยศัพท์ภาษาท่าประกอบการรําและการแสดง
2. รู ้เข้าใจ การแสดงพืนเมือง
3. บอกลักษณะของรําไทยมาตรฐานดนตรี ประกอบการแสดงพืนเมืองภาคต่างๆได้
4. แสดงท่ารําไทยมาตรฐานในเรื$ องการรําแม่บทเล็ก
5. สร้างสรรค์ ทักษะการแสดงออกการร้องและการรําพืนเมืองในแบบที$ถูกต้องในรู ปแบบหลากหลาย
6. นําความรู ้การทางศิลปะนาฏศิลป์ และนําวัสดุมาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ ดัดแปลงอุปกรณ์การแสดงอย่างง่ายได้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ง21101
ง22102
ง22101
ง22102
ง23101
ง23102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

2
2
2
2
2
2

รายวิชาเพิมเติม
ง20201
ง20202
ง20203
ง20204
ง20205
ง20206
ง20207
ง20208
ง20209
ง20210
ง20211
ง20212
ง20213
ง20214

คอมพิวเตอร์เบืองต้น
การประมวลคํา
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์
การสร้างเว็บไซต์
บ้านและครอบครัว
งานธุ รกิจ
งานช่างพืนฐาน
ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
ช่างประดิษฐ์ของชําร่ วย
ช่างประดิษฐ์ตุก๊ ตา
ช่างย้อมผ้าบาติก
ช่างเสื อผ้าสตรี เบืองต้น
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ง20215
ง20216
ง20217
ง20218
ง20219
ง20220
ง20221
ง20222
ง20223
ง20224
ง20225
ง20226
ง20227
ง20228
ง20229
ง20230
ง20231
ง20232
ง20233

งานใบตอง
ช่างปั กผ้าด้วยมือ
ช่างร้อยมาลัย
ช่างอาหารพืนเมือง
ช่างถนอมอาหาร
ช่างขนมไทย
งานห้องสมุด 1
งานห้องสมุด 2
ช่างซ่อมเครื องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน
ช่างซ่อมเตาแก็ส
งานเขียนแบบ
ช่างบริ การบํารุ งรักษารถยนต์
ช่างปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถจักรยาน
ช่างเขียนภาพการ์ ตูน
ช่างเขียนภาพทิวทัศน์
ช่างทําป้ ายอักษร
ช่างเขียนตัวอักษร
ช่างเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ง21101 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาเกียวกับหลักการทํางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสําคัญและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมาย ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาเทคโนโลยี จัดการสารสนเทศ การประมวลผล
เบืองต้น ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและ
ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ต่อระบบสารสนเทศ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ได้
โดยจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนาทักษะ กระบวนการ
ในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการสื อสาร สามารถนําทักษะและกระบวนการทีได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการสื อสาร และความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและเจตคติทีดีต่อ
คอมพิวเตอร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ในการทํางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มี
ความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ง 3.1 ม.1/1 ง 3.1 ม. 1/2 ง 3.1 ม.1/3
รวมทังหมด 3 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง21102 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

มี ขนตอนการทํ
ั
างาน ปฏิ บตั ิ งานตามทักษะกระบวนการตามขันตอนที วางแผนไว้ เช่ นการ
ใช้อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกในการทํางาน การจัดและตกแต่งห้อง กระบวนการกลุ่มเป็ นวิธีการทํางาน
ตามขันตอนคือการเลือกหัวหน้ากลุ่มกําหนดเป้ าหมายวางแผนแบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าทีประเมินผลและปรับปรุ งงาน เช่น การเตรี ยม ประกอบ จัดตกแต่งและบริ การอาหารการแปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิน
แนวทางการเลือกอาชีพ กระบวนการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง
รายได้จากการประกอบอาชี พ สุ จริ ต ความสําคัญของการสร้างอาชีพ การมีรายได้จากอาชีพทีสร้างขึน การ
เตรี ยมความพร้อม การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรี ยมตัวเข้าสู่อาชีพทักษะทีจาํ เป็ นต่อการประกอบอาชีพ
เช่นทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่ วมกัน ทักษะการแสวงหา
ความรู ้ ทักษะการจัดการ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ

ตัวชีวดั ง 1.1 ม.1/ 1, ง 1.1 ม.1/ 2, ง 1.1 ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1, ง 4.1 ม.1/ 2, ง 4.1 ม.1/3
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง22101 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการเบืองต้นของการสื อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูล และ
ติดต่อสื อสารผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ใน การทํางาน
ศึกษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการแก้ปัญหา เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การใช้งานอินเตอร์ เน็ต
อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม การใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ในการทํางาน
ปฏิบตั ิการใช้งานในโปรแกรมนําเสนอข้อมูล ชนิดของแฟ้ มภาพ การออกแบบงานนําเสนอ
ตัวชีวดั
ง 3.1 ม.2/1 , ง 3.1 ม.2/2 , ง 3.1 ม.2/3 , ง 3.1 ม.2/4
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง22102 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ เพือพัฒนา การทํางาน การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและ
ตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต กระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน การเตรี ยม การประกอบ จัด ตกแต่ง
และบริ การเครื องดืม การเลียงสัตว์ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรี ยนหรื อท้องถิน การ
ติ ดต่อ สื อสาร และใช้บ ริ การกับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ มี จิตสํานึ กและใช้ทรั พยากรในการปฏิ บ ตั ิ งาน อย่า ง
ประหยัดและคุ ม้ ค่า อธิ บายกระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีเป็ นขันตอน การแก้ปัญหา
หรื อสนองความต้องการของมนุ ษย์ สร้างสิ งของเครื องใช้หรื อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่าง
ปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง 3 มิติ หรื อภาพฉาย เพือนําไปสู่ การสร้างต้นแบบของ
สิ งของเครื องใช้ หรื อถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ นแบบจําลองความคิดและ การรายงานผล เพือนําเสนอ
วิ ธี ก าร มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการแก้ปั ญ หาหรื อ สนองความต้อ งการ ในงานที ผ ลิ ต เอง เลื อ กใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ ต่อชี วิต สังคม สิ งแวดล้อม และมี การจัดการเทคโนโลยีดว้ ยการลดการใช้
ทรัพยากรหรื อเลือกใช้เทคโนโลยี ทีไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม อธิ บายการเสริ มสร้างประสบการณ์
อาชีพ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชีพ และมีทกั ษะพืนฐานทีจาํ เป็ นสําหรับการประกอบอาชีพทีสนใจ
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการทํางาน กระบวนการแก้ปัญหา การทํางานร่ วมกัน การแสวงหา
ความรู ้ และการจัดการ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยรักการทํางาน และมีเจตคติทีดีต่อการทํางาน สามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุ ข

ตัวชีวดั

ง 1.1 ม.2/1 , ง 1.1 ม.2/2 , ง 1.1 ม.2/3
ง 2.1 ม.2/1 , ง 2.1 ม.2/2 , ง 2.1 ม.2/3 , ง 2.1 ม.2/4
ง 4.1 ม.2/1 , ง 4.1 ม.2/2 , ง 4.1 ม.2/3
รวมทังหมด 10 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง23101 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการทําโครงงาน เพือเป็ นการพัฒนาผลงานทีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า ดําเนิ นการพัฒนา
ตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาหลักการพืนฐานในการเขียนโปรแกรม
แนวคิด หลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลําดับคําสัง การตรวจสอบเงือนไข การควบคุม
โปรแกรม คําสัง แสดงผล และรับข้อมูล การเขียนสคริ ปต์ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ทีเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมาช่วยในการทํางาน และอ้างอิงแหล่งทีมาได้
ปฏิบตั ิการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือนําเสนองานในรู ปแบบทีเหมาะสม
และสร้างชินงานจากจินตนาการ หรื องานทีทาํ ในชี วติ ประจําวัน ตามหลักการดครงงานอย่างมีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบ
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ง 3.1 ม.3/1 , ง 3.1 ม. 3/2 , ง 3.1 ม.3/3 , ง 3.1 ม.3/4
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง23102 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 6
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 3
ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษา/อภิปรายขันตอนการทํางานในงาน งานออกแบบเขียนแบบ งานไม้ งานปูน งานไฟฟ้ า งาน
อิเล็กทรอนิ กส์ งานเครื องยนต์ งานท่อประปา งานโลหะ งานระบบแก๊ส งานสี สร้ างผลงานในงานช่ าง ใช้
ทักษะในการทํางานร่ วมกันอย่างมีคุณธรรม ใช้วสั ดุธรรมชาติเพือการประหยัดพลังงาน ติดตังระบบประปา
ในบ้าน อภิปรายระดับการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทํางาน ทํางานตามกระบวนการ ถ่ายทอดความคิด
เป็ นภาพฉายเพื อ นํา ไปสู่ ก ารสร้ า งต้น แบบและแบบจํา ลองของสิ ง ของเครื อ งใช้ อภิ ป รายการหางานใน
ตํา แหน่ ง ที ว่า งจากสื อต่ า ง ๆ วิเ คราะห์ แ นวทางเข้าสู่ อาชี พที มนั คง ประเมิ นทางเลื อ กอาชี พด้ว ยวิธีการที
หลากหลาย
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่ าง มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มี ความ
มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่องานช่าง

ตัวชีวดั ง 1.1 ม. 3/1, ง 1.1 ม.3/2, ง 1.1ม.3/3
ง. 2.1 ม.3/1, ง. 2.1 ม.3/2
ง. 4.1 ม.3/1, ง. 4.1 ม.3/2, ง. 4.1 ม.3/3
รวมทังหมด 8 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ง20201 คอมพิวเตอร์ เบือ งต้ น
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาเกียวกับหลักการทํางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ นิยามและลักษณะสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติความเป็ นมา พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบืองต้น
ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ และมีทกั ษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบืองต้น สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
โดยจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนาทักษะ กระบวนการ
ในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการสื อสาร สามารถนําทักษะและกระบวนการทีได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการสื อสาร และความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและเจตคติทีดีต่อ
คอมพิวเตอร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ในการทํางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มี
ความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1. สามารถอธิ บายหลักการ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ได้
2. สามารถบอกนิยามและลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. สามารถบอกประวัติความเป็ นมา พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ได้
4. สามารถอธิ บายถึงส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้
5. สามารถบอกถึงลักษณะของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้นได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20202 การประมวลคํา
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาประโยชน์ของโปรแกรมการประมวลคํา การใช้คอมพิวเตอร์ การเปิ ด – ปิ ดโปรแกรม
ประมวลคํา การใช้แป้ นพิมพ์ การปรับปรุ งแก้ไขข้อความ การกําหนดรู ปแบบเอกสาร การวาดรู ปลงใน
เอกสาร การสร้างตาราง การค้นและเปลียนแปลงข้อความ การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมประมวลคําในการพิมพ์ ปรับปรุ งแก้ไขข้อความ กําหนดรู ปแบบเอกสาร
ใช้คาํ สังในการสังพิมพ์เอกสาร วาดรู ปลงในเอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปลียนแปลงข้อความ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับคอมพิวเตอร์ และมีทกั ษะในการจัดทําเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลคํา สามารถประยุกต์งานพิมพ์เอกสารในรู ปแบบต่าง ๆได้ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการสื อสาร และความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่า
และเจตคติทีดีต่อคอมพิวเตอร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ในการทํางาน ใฝ่
เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มีความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้ ทคี าดหวัง
1. อธิ บายประโยชน์ของโปรแกรมการประมวลคําได้
2. เปิ ด –ปิ ดโปรแกรมได้ถูกต้อง
3. บอกหลักการใช้แป้ นพิมพ์ทีถูกต้องได้
4. พิมพ์และการปรับปรุ งแก้ไขข้อความได้
5. จัดเก็บแฟ้ มข้อมูลเอกสารใหม่และเรี ยกแฟ้ มข้อมูลมาแก้ไขได้
6. ค้นหาและเปลียนแปลงข้อความได้
7. วาดรู ปลงในเอกสารได้
8. สร้างตาราง
9. กําหนดรู ปแบบเอกสาร ใช้คาํ สัง ในการสัง พิมพ์เอกสารได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20203 คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก คุ ณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ ในงานกราฟิ ก
การวาดภาพด้วยโปรแกรมวาดภาพ
การใช้โปรแกรมสร้ างภาพ การใช้โปรแกรมนํา เสนอข้อมู ล
สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการสร้างภาพ โดยใช้คาํ สังพืนฐาน จากโปรแกรมกราฟิ ก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรี ยก
ภาพมาแก้ไข ขยายและลดขนาดภาพ รู ปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน และการใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะเบืองต้นเกียวกับการสร้างภาพเบืองต้น และสร้างแนวคิด
เกียวกับงานกราฟิ กและการนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ได้
ผลการเรี ยนรู้ ทคี าดหวัง
1. อธิ บายความรู ้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ได้
2. อธิ บายคุณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ ในงานกราฟิ ก ได้
3. อธิ บายความรู ้เบืองต้นเกียวกับการใช้งานโปรแกรมกราฟิ กได้
4. อธิ บายส่ วนประกอบและการใช้เมนูคาํ สังของโปรแกรมกราฟิ กได้
5. อธิ บายการใช้คาํ สัง พืนฐานของ โปรแกรมกราฟิ กได้
6. อธิ บายการใช้งานโปรแกรมกราฟิ ก เพือประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้
7. อธิ บายการนําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมกราฟิ ก ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20204 การนําเสนอด้ วยคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต
ศึกษาการสร้างผลงานอย่างง่าย การสร้างและจัดการสไลด์ ข้อความในสไลด์ การตกแต่งสไลด์
การใส่ ภาพและเสี ยง การวาดภาพและทําอักษรประดิษฐ์ การใส่ เอฟเฟ็ คต์ให้เนือหา การจัดทําเอกสาร
ประกอบการบรรยาย และ การจัดเตรี ยมนําเสนอและการนําเสนอ
ปฏิบตั ิการเกียวการนําเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานทีจะนําเสนอ โดยการใช้โปรแกรมการ
นําเสนอข้อมูล
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะเบืองต้นเกียวกับการนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ การสื อสาร และใช้เทคโนโลยีได้
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้ ทคี าดหวัง
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอข้อมูลได้
2. อธิ บายความหมาย หน้าที และส่ วนประกอบของโปรแกรมนําเสนอข้อมูลได้
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูลได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20205 คอมพิวเตอร์ สร้ างสรรค์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื อสารข้อมูล เครื อข่ายต่าง ๆ มาตรฐานของการ
เชือมโยง
ซอฟต์แวร์ สาํ หรับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เครื อข่ายอินทราเน็ต
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานด้านต่าง ๆ การส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน การส่ ง
ข่าวสาร ฯลฯ ปฏิบตั ิการใช้ระบบสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กบั งานด้านต่าง ๆ ได้
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. ศึกษาโครงสร้างของข้อมูลเครื อข่ายได้
2. มีความรู ้ดา้ นการสื อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ สําหรับระบบเครื อข่าย
3. มีความรู ้เกียวกับอินเตอร์ เน็ต อินทราเน็ต
4. สามารถใช้โปแกรมเกียวกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตได้
5. ปฏิบตั ิการใช้ซอฟต์แวร์ เกียวกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
6. ปฏิบตั ิการใช้ระบบสื อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กบั งานด้านต่าง ๆ ได้
7. แสวงหาความรู ้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
8. ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20206 การสร้ างเว็บไซต์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ทีใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต องค์ประกอบของเว็บไซต์ คําสัง ของ
การสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จในการสร้างเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ทีมีลกั ษณะสวยงาม มีความคิด
สร้างสรรค์เกียวกับรู ปแบบลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของเว็บเพ็จ และ ป้ ายประกาศ การบริ การจดหมายอิเล็กโทร
นิกส์ ศึกษาตัวอย่างเว็บไซต์ทีควรศึกษา
ปฏิบตั ิการสร้างเว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จ สร้างเว็บไซต์ทีมีลกั ษณะสวยงาม มีลีลา
และรู ปแบบต่าง ๆ ของเว็บเพจ การทําป้ ายประกาศ การบริ การจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ ศึกษาตัวอย่างเว็บไซต์
เพือนํามาพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จ เพือสร้างเว็บไซต์
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ทีใช้งานกับระบบอินเตอร์ เน็ตได้
2. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในองค์ประกอบของเว็บไซต์ได้
3. นักเรี ยนสามารถใช้คาํ สังพืนฐานของการสร้างเว็บไซต์ได้
4. นักเรี ยนสามารถสร้างผลงานอย่างง่ายด้วยโปรแกรมสําเร็ จในการสร้างเว็บไซต์ได้
5. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเว็บเพจได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20207 บ้ านและครอบครัว
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ขันตอนการทํางาน กระบวนการทํางาน การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ความรับผิดชอบลง
มือปฏิ บตั ิ งานเกี ยวกับงานบ้าน การดู แลรักษาบ้าน การทําความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ การใช้อุปกรณ์ อาํ นวยความ
สะดวกในการทํางานบ้าน การจัดตกแต่งห้อง การดูแลรักษาเสื อผ้าเครื องนุ่งห่ ม การเลือกบริ โภคอาหารและ
เครื องดืม การเตรี ยม ประกอบ เก็บรักษาและการถนอมอาหาร การเตรี ยมความพร้อมในการสร้างอาชี พโดย
ใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจความหมายและความสําคัญของครอบครัว
2. มีความรู ้ความเข้าใจความหมายและความสําคัญของบ้าน
3. มีความรู ้ความเข้าใจความหมายและความสําคัญและกระบวนการทํางานในบ้าน
4. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับส่ วนประกอบของบ้านและหลักการทําความสะอาดบ้าน
5. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกียวกับหลักการจัดตกแต่งบ้านและบริ เวณบ้าน
6. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับความหมายของเครื องอุปโภคบริ โภค
7. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการเลือกใช้และดูแลรักษาเสื อผ้าเครื องแต่งกาย
8. มีความรู ้ความเข้าใจความหมายและความสําคัญของอาหารและโภชนาการ
9. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกียวกับการเลือกซือ การประกอบและการรับประทานอาหาร
สําหรับบุคคลวัยต่างๆ
10. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับแนวทางการประกอบอาชีพ เช่นงานบ้าน งานเสื อผ้า
งานอาหาร
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คําอธิบายรายวิชา
ง20208 งานธุรกิจ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับ การบันทึกรายการรับและรายการจ่าย การออมทรัพย์และการจัดเก็บ
เอกสารในบ้าน
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ การเป็ นผูบ้ ริ โภคทีฉลาดรู ้รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมัธยัสถ์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบตั ิงานตามแผนทีตงไว้
ั
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะเกียวกับการดํารงชีวติ ในการเลือกซือสิ นค้าและบริ การเป็ น
ผูบ้ ริ โภคทีฉลาด ไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ เป็ นผูม้ ธั ยัสถ์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของ
ผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการสื อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า มีความ
ซื อสัตย์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ในเรื องการบันทึกรายการรับและรายการจ่าย การออมทรัพย์และการจัดเก็บเอกสาร
ในบ้าน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะเกียวกับการดํารงชีวติ ในการเลือกซือสิ นค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิเกียวกับ การเป็ นผูบ้ ริ โภคทีฉลาดรู ้รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
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คําอธิบายรายวิชา
ง20209 งานช่างพืนฐาน
ระดับชัน มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษางานช่างพืนฐานทีจาํ เป็ นในบ้าน วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบตั ิในเรื องการใช้
การเก็บ การบํารุ งรักษาเครื องมือ และอุปกรณ์งานช่าง การอ่านแบบเบืองต้น การซ่ อมแซมและดัดแปลง
เครื องใช้ใ นบ้า น และการรั กษาความปลอดภัยในการทํา งาน เพือ ให้มีค วามรู ้ ความเข้าใจในงานช่ า ง
พืนฐาน สามารถซ่ อ มแซมและดัดแปลงเครื องใช้ในบ้านได้อย่างถู ก ต้อ งตามกระบวนการทํางาน และ
ปลอดภัย มีนิสัยขยัน อดทน ประณี ต รอบคอบ มีระเบียบและประหยัด
ผลการเรี ยนรู้
1. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจในงานช่างพืนฐาน
2. ปฏิ บตั ิในเรื องการใช้ การเก็บ การบํารุ งรักษาเครื องมื อ และอุ ปกรณ์ งานช่ าง การอ่านแบบ
เบืองต้น
3. ซ่อมแซมและดัดแปลงเครื องใช้ในบ้านได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทํางาน และปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ง20210 ช่ างดอกไม้ ประดิษฐ์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
เทคนิ คการประดิ ษฐ์ดอกไม้ดว้ ยวัสดุต่างๆ การตกแต่งเป็ นช่ อ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือ
และอุปกรณ์ การออกแบบดอกไม้ การเลื อกวัสดุ ทีเหมาะสม ขันตอนการประดิ ษฐ์ดอกไม้ การคํานวณ
ค่าใช้จ่าย การกําหนดราคาและ การจําหน่าย
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนดสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามรถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน ใน การทํางาน
การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1.มีความรู ้และมีเทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม้
2. มีความรู ้และเข้าใจการใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือและอุปกรณ์การทําดอกไม้ประดิษฐ์
3. มีทกั ษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆ
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในการออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จากความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
7. มีความรู ้และเข้าใจเรื องการกําหนดราคา
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คําอธิบายรายวิชา
ง20211 ช่ างประดิษฐ์ ของชํ าร่ วย
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
หลักการออกแบบ ขันตอนและวิธีการประดิ ษฐ์ของชําร่ วยแบบต่างๆ การใช้ การบํารุ งรั กษา
เครื องมือและอุปกรณ์ การกําหนดราคา จัดจําหน่าย และการทําบัญชีรายรับรายจ่าย
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนดสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามรถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน ใน การทํางาน
การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้และเข้าใจความหมาย วิธีการประดิษฐ์ของชําร่ วย
2. มีความรู ้และเข้าใจ มีทกั ษะการใช้การบํารุ งรักษา เครื องมือ อุปกรณ์
3. มีความรู ้และเข้าใจหลักการออกแบบของชําร่ วย
4. มีทกั ษะการประดิษฐ์ของชําร่ วยประเภทต่างๆ
5. มีทกั ษะในการออกแบบของชําร่ วย ประดิษฐ์ของชําร่ วยจากความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
7. มีความรู ้ เข้าใจเรื องการกําหนดราคา
8. มีทกั ษะในการจําหน่ายของชําร่ วย
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คําอธิบายรายวิชา
ง20212 ช่ างประดิษฐ์ ต๊ ุกตา
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
รู ปแบบ รู ปร่ างตุก๊ ตาทีทาํ ด้วยวัสดุต่างๆ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุทีใช้ทาํ ตุก๊ ตา
การใช้ การเก็บและการบํารุ งรักษาเครื องมือ อุปกรณ์ การออกแบบและเทคนิคการทําตุก๊ ตา
การบรรจุไส้ การตกแต่งส่ วนประกอบของตุก๊ ตา
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนดสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิ ดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามรถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. บอกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุทีนาํ มาประดิษฐ์ตุก๊ ตา
2. รู ้จกั วิธีการใช้ การเก็บและรักษาเครื องมืออุปกรณ์ในการตัดเย็บตุก๊ ตา
3. ออกแบบและเทคนิคในการตัดเย็บตุก๊ ตา
4. มีทกั ษะในการวางแบบและตัดเย็บตุก๊ ตารู ปคน
5. มีทกั ษะในการวางแบบและตัดเย็บตุก๊ ตารู ปสัตว์
6. มีทกั ษะในการวางแบบและตัดเย็บตุก๊ ตารู ปผลไม้
7. คํานวณค่าใช้จ่ายและทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
8. กําหนดราคาและจัดจําหน่าย
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คําอธิบายรายวิชา
ง20213 ช่ างย้ อมผ้ าบาติก
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
ประวัติความเป็ นมาของผ้าบาติก ความหมายของผ้าบาติก หลักการออกแบบลายผ้าบาติก
ประเภทของเครื องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการย้อมและเขียนลายผ้าบาติก การเลือกใช้ผา้ ในงานบาติก ขันตอน
การย้อมผ้าบาติก การตกแต่งขันสําเร็ จ
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนดสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการการทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื อหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
และมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บอกประวัติ ความหมายของบาติกและหลักการออกแบบลวดลายบาติกได้
ปฏิบตั ิงานออกแบบลวดลายบาติกได้
บอกประเภทเครื องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการทํางานบาติก
เลือกประเภทของผ้าได้เหมาะสม
เขียนลายลงบนผลิตภัณฑ์ได้
สามารถกันลายและย้อมสี ได้
ใช้สารเคมีตกแต่งขันสําเร็ จได้
กําหนดราคาและจําหน่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20214 ช่ างเสือผ้ าสตรีเบือ งต้ น
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาการใช้เครื องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จกั รและการบํารุ งรักษา หลักการวัดตัว และการ
สร้างแบบตัดมาตรฐาน การเลือกผ้า การคํานวณผ้า การวางแบบ การตัด การเย็บตะเข็บและเครื อง
เกาะเกียว
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะเบืองต้นเกียวกับการใช้จกั ร ทําตะเข็บ รังดุม เครื องเกาะเกียวแบบต่างๆ ติด
ซิ ปด้วยมือและจักร วัดตัวสร้างแบบ เลือกผ้า คํานวณผ้า วางแบบตัดเย็บเสื อครึ งท่อน คอกลม คอฮาวาย
และกระโปรงแบบง่าย คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็น
ความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ การใช้เครื องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จกั รและการบํารุ งรักษา
2. มีความรู ้ความเข้าใจ หลักการวัดตัวและการสร้างแบบตัดมาตรฐาน
3. มีความรู ้ความเข้าใจ การเลือกผ้าการคํานวรผ้า การวาง การตัด การเย็บตะเข็บ และเครื องเกาะ
เกียว
4. มีความรู ้และทักษะเกียวกับการใช้จกั ร ทําตะเข็บ รังดุมเครื องเกาะเกียวแบบต่าง ๆ
การติดซิ ปด้วยมือและจักร
5. มีความรู ้และทักษะการวัดตัวสร้างแบบ เลือกผ้าคํานวณผ้า วางแบบตัดเย็บ
6. มีความรู ้และทักษะการตัดเย็บเสื อครึ งท่อน คอกลม คอฮาวาย และกระโปรงแบบง่ายๆได้ตาม
ความเหมาะสม
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20215 งานใบตอง
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

ศึกษาประวัติและทีมาของงานใบตอง คุณค่า ประโยชน์ การเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ชนิดของ
ใบตอง การเก็บรักษา
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ การพับกลีบใบตอง การทํากระทงดอกไม้ กระทงลอย ถาดใส่ ผลไม้
บายศรี ปากชาม คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เพือให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการ
ทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ประวัติและทีมาของงานใบตอง คุณค่าประโยชน์
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับวัสดุและอุปกรณ์ ทีใช้ในงานใบตองและการเก็บรักษา
3. มีความรู ้และทักษะในการพับกลีบใบตองแบบต่างๆ
4. มีความรู ้และทักษะในการทํากระทงดอกไม้สด
5. มีความรู ้และทักษะ ในการทํากระทงลอย
6. มีความรู ้และทักษะในการทําถาดใส่ ผลไม้
7. มีความรู ้และทักษะในการทําบายศรี ปากชาม
8. มีความรู ้ความเข้าใจในการคํานวณค่าใช้จ่าย และกําหนดราคาค่าบริ การ
9. มีความรู ้ความเข้าใจในการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
10. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
11. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20216 ช่ างปักด้ วยมือ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

ศึกษางานปั กด้วยมือวิธีต่าง ๆ แบบ ลายและการออกแบบลายปั ก สํารวจแหล่งวัสดุและการบริ การ
ในท้องถิน เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ฝึ กทักษะเบืองต้นเกียวกับงานปั กด้วยมือ วิธีต่าง ๆเลือกลายและออกแบบ
ลายปั ก ดัดแปลงให้เหมาะกับชินงาน ปั กด้วยมือตามแบบชินงาน คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ
จัดจําหน่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงานทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ งานปั กด้วยมือวิธีต่างๆ แบบ ลาย และการออกแบบลายปั ก
2. มีความรู ้ความเข้าใจ การสํารวจแหล่งวัสดุและการบริ การในท้องถิน
3. มีความรู ้ความเข้าใจ ในเรื องวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึ กทักษะเบืองต้นเกียวกับงานปั กด้วยมือวิธี
ต่างๆ
4. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการเลือกลายและออกแบบลายปั ก ดัดแปลงให้เหมาะสม
กับชินงาน
5. มีความรู ้และทักษะในการปั กด้วยมือตามแบบชินงาน
6. มีความรู ้ความเข้าใจในการคํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาค่าบริ การและจัดจําหน่าย
7. มีความรู ้ความเข้าใจในการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
8. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
9. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20217 ช่ างร้ อยมาลัย
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

ศึกษาเกียวกับศิลปะและวัฒนะธรรม ทีเกียวข้องกับการร้อยมาลัย การเลือกดอกไม้ใบไม้
และวัสดุตกแต่ง วิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่างๆ การใช้และการบํารุ งรักษาวัสดุและอุปกรณ์
ปฏิบตั ิงานร้อยมาลัยแบบต่างๆ เช่น มาลัยซี ก มาลัยกลม มาลัยเกลียว มาลัยตุม้
มาลัยตัวสัตว์ การร้อยอุบะ มาลัยสองชาย การทําริ บบิน คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ
ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผลโดย ใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับศิลปะและวัฒนะธรรม ทีเกียวข้องกับการร้อยมาลัย
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับการเลือกดอกไม้ใบไม้ และวัสดุตกแต่งวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สด
แบบต่างๆ
3. มีความรู ้ความเข้าใจ การใช้และการบํารุ งรักษาวัสดุและอุปกรณ์
4. มีความรู ้และทักษะ การร้อยมาลัยซี กมาลัยกลม มาลัยเกลียว มาลัยตุม้
มาลัยตัวสัตว์ การร้อยอุบะ มาลัยสองชาย การทําริ บบิน
5. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการคํานวณค่าใช้จ่าย และการกําหนดราคาค่าบริ การ
6. มีความรู ้ความเข้าใจในการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
7. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20218 ช่ างอาหารพืน เมือง
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

ศึกษาประเภทอาหารของแต่ละภาค หลักสุ ขาภิบาลอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
พืนเมืองแต่ละภาค การเลือกซืออาหารสด อาหารแห้ง การใช้อุปกรณ์เครื องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร
ปฏิบตั ิการซืออาหารสด อาหารแห้ง ใช้อุปกรณ์เครื องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
ประกอบอาหารพืนเมือง คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาหรื อค่าบริ การ ทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายและ
ประเมินผลโดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ประเภทอาหารของแต่ละภาค
2. มีความรู ้ความเข้าใจ หลักสุ ขาภิบาลอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร พืนเมืองแต่ละภาค
3. มีความรู ้ความเข้าใจ การเลือกซืออาหารสด อาหารแห้ง การใช้อุปกรณ์เครื องใช้ให้เหมาะสมกับ
ชนิดของอาหาร
4. มีความรู ้และทักษะ ในการประกอบอาหารพืนเมือง
5. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการคํานวณค่าใช้จ่าย และการกําหนดราคาค่าบริ การ
6. มีความรู ้ความเข้าใจในการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
7. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20219 ช่ างถนอมอาหาร
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

ศึกษาความสําคัญและหลักการถนอมอาหารการเลือกอาหาร ภาชนะอุปกรณ์และเครื องใช้
เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร ความสําคัญของสารปรุ งแต่ง ชนิด คุณลักษณะและปริ มาณทีใช้
การเก็บรักษา การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุ ขลักษณะ
ปฏิบตั ิการถนอมอาหารตามฤดูกาล ของท้องถินตามกรรมวิธีต่างๆ เช่น รมควัน หมักดองใช้
อุณหภูมิสูง ใช้สารเคมีปรุ งอาหาร บรรจุและเก็บรักษาอาหารทีถนอมแล้วให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
และถูกสุ ขลักษณะ คํานวรค่าใช้จ่าย กําหนดราคา จัดจําหน่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทําบัญชี รายรับรายจ่ายและประเมินผลโดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ความสําคัญหลักการถนอมอาหารและการเลือกอาหาร
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับภาชนะอุปกรณ์เครื องใช้ เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร
3. มีความรู ้ความเข้าใจ ความสําคัญของสารปรุ งแต่ง ชนิด คุณลักษณะและปริ มาณทีใช้
4. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับการเก็บรักษาอาหาร การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ
5. มีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิการถนอมอาหารตามฤดูกาล ของท้องถินตามกรรมวิธีต่างๆ
เช่น รมควัน หมักดองใช้อุณหภูมิสูง ใช้สารเคมีปรุ งอาหาร
6. มีความรู ้และทักษะในการบรรจุและเก็บรักษาอาหารทีถนอมแล้วให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
และถูกสุ ขลักษณะ
7. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการคํานวณค่าใช้จ่าย และการกําหนดราคาค่าบริ การ
8. มีความรู ้ความเข้าใจในการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล
9. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
10. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20220 ช่ างขนมไทย
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

ศึกษาความรู ้ทวั ไปในการทําขนมไทย การเลือกซือวัสดุอุปกรณ์ สําหรับทําขนมไทย
การเลือกซือและการเก็บรักษาเครื องปรุ งสดและแห้ง เทคนิคการทําขนมไทยชนิ ดต่างๆการบรรจุ
วิธีเก็บรักษาขนมไทย ไว้ได้นานและถูกสุ ขลักษณะ
ปฏิบตั ิงานเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และเครื องใช้ในการทําขนมไทยแต่ละชนิด ทําขนมไทยประเภทต่างๆ
บรรจุเก็บ คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ จัดจําหน่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน โดยใช้
กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้ทวั ไปในการทําขนมไทย
2. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการเลือกซือวัสดุอุปกรณ์ สําหรับทําขนมไทย
3. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการเลือกซือและการเก็บรักษาเครื องปรุ งสดและแห้ง
4. มีความรู ้และทักษะ เทคนิคการทําขนมไทยชนิดต่างๆ การบรรจุวธิ ี เก็บรักษาขนมไทย
ไว้ได้นานและถูกสุ ขลักษณะ
5. มีความรู ้ความเข้าใจ ในการคํานวณค่าใช้จ่าย และการกําหนดราคาค่าบริ การ
6. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20221 งานห้ องสมุด 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

งานห้องสมุด คุณสมบัติหน้าทีและความรับผิดชอบ การจัดห้องสมุดการดําเนินงานห้องสมุด
เกียวกับหนังสื อวารสาร หนังสื อพิมพ์ จุลสาร กฤตภาคและโสตทัศนวัสดุ การเตรี ยมออกให้ยมื การ
ลงทะเบียน การจัดเก็บ การดูแลรักษาและซ่อมแซม การสํารวจและการจําหน่ายออกจากห้องสมุด
ปฏิบตั ิงานจัดครุ ภณั ฑ์ห้องสมุดและตกแต่งห้องสมุด จัดวัสดุหอ้ งสมุดขึนขันเตรี ยมสิ งพิมพ์และ
โสตทัศนวัสดุ ลงทะเบียนวัสดุหอ้ งสมุด ซ่อมแซมหนังสื อแบบต่างๆ และเย็บเล่ม เข้าปกวารสารและ
หนังสื อโดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความหมายความสําคัญ ประโยชน์
วัตถุประสงค์ การจําแนกประเภทของห้องสมุด การปฏิบตั ิการและเป็ น ผูใ้ ช้ทีดี
รวมทัง หน้าทีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีห้องสมุด
2. เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้บริ การ เข้าร่ วมกิจกรรมของห้องสมุด และสามารถช่วยเหลือ
ปฏิบตั ิงานบริ การของห้องสมุดได้
3. เพือให้นกั เรี ยนสามารถแยกประเภท วัสดุครุ ภณั ฑ์ห้องสมุดและสามารถเรี ยกชือได้ถูกต้อง
4. เพือให้นกั เรี ยนรู ้จกั ส่ วนต่างๆของหนังสื อ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
5. เพือให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปโครงสร้าง การดําเนินงานห้องสมุดได้
6. เพือให้นกั เรี ยนสามารถบอกความหมาย ประเภทและแสดงหลักการลงทะเบียน วัสดุสาระ
นิเทศของงานห้องสมุดได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20222 งานห้ องสมุด 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วย

จัดทําและพิมพ์บตั รห้องสมุด ดรรชนีสารสาร บรรณนิทศั น์ บรรณานุกรม ช่วยการค้นคว้า บัตร
การใช้หนังสื ออ้างอิง บัตรรายการหนังสื อและโสตทัศนวัสดุ จุลสารและกฤตภาค บัตรทะเบียนสมาชิก
ห้องสมุด การเรี ยงบัตรประเภทต่างๆ การจัดดําเนินงานเกียวกับงานบริ การและกิจกรรมห้องสมุด การเก็บ
สถิติ ประเมินผลงานและรายงานห้องสมุด การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
ปฏิบตั ิงานจัดทําบัตรดรรชนี วารสาร บรรณนิทศั น์ บรรณานุกรมและบัตรสมาชิก พิมพ์บตั รทุก
ประเภท เรี ยงบัตรทุกประเภท บริ การให้ยมื รับคืนและทวงถาม จัดนิทรรศการ จัดแสดงหนังสื อใหม่
จัดทําคู่มือการใช้หอ้ งสมุดและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดโดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรี ยนรู้
1. เพือให้นกั เรี ยนสามารถบอกความหมาย และประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสื อในระบบทศนิยม
ของดิวอีและระบบอืนๆได้
2. เพือให้นกั เรี ยนสามารถรู ้ขนตอน
ั
การเตรี ยมหนังสื อออก และสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
3. เพือให้นกั เรี ยนสามารถทํากฤตภาค และรู ้จกั ประโยชน์ของกฤตภาคได้
4. เพือให้นกั เรี ยนรู ้จกั การระวังรักษา และสามารถปฏิบตั ิการซ่อมแซมหนังสื อได้
5. เพือให้นกั เรี ยนรู ้ขนตอนการสํ
ั
ารวจหนังสื อ และสามารถปฏิบตั ิการสํารวจหนังสื อได้
6. นักเรี ยนสามารถบอกความหมาย และสามารถจําแนกวัสดุสิ งตีพมิ พ์กบั วัสดุไม่ตีพิมพ์ได้
7. เพือให้นกั เรี ยนสามารถนําความรู ้พนฐาน
ื
ในการเรี ยนวิชางานห้องสมุด ไปประยุกต์ใช์เป็ น
แนวทางในการประกอบอาชี พได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20223 ช่ างซ่ อมเครืองใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ประเภท หลักการทํางาน ส่ วนประกอบ วิธีใช้และการ
บํารุ งรักษาเครื องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบ
หาข้อพกพร่ อง การถอดประกอบ การซ่อมเครื องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิด
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะหรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า ปฏิบตั ิการถอดประกอบเครื องใช้ไฟฟ้ า บัดกรี อ่านค่าจากเครื องใช้ไฟฟ้ า ตรวจสอบหาข้อพกพร่ อง
เพือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมเครื องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน สามารถทํางานอย่างเป็ น
ระเบียบ มีความรอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1. บอกลักษณะและประเภทของเครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านได้
2. บอกวิธีการใช้และบํารุ งรักษาเครื องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิดได้
3. ใช้เครื องมือทางไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
4. บอกส่ วนประกอบและอธิ บายหลักการทํางานของเครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านแต่ละชนิ ดได้
5. ถอดประกอบเครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านแต่ละชนิดได้
6. ตรวจสอบหาข้อบกพร่ องของเครื องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิดได้
7. บัดกรี หวั ต่อต่าง ๆได้อย่างถูกต้องตามขันตอน
8. อ่านค่าจากเครื องมือวัดทางไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้อง เช่น ไดโอด ตัวต้านทาน คอนเดนเซอร์
9. สํารวจแหล่งบริ การ แหล่งวัสดุในท้องถินได้
10. คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาและทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้

136

คําอธิบายรายวิชา
ง20224 ช่ างซ่ อมเตาแก๊ ส
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี แหล่งกําเนิ ดแก๊ส คุณสมบัติของแก๊ส อุปกรณ์แก๊ส
หลักการทํางานของแก๊ส เทคนิคการใช้แก๊ส ตลอดจนการบํารุ งรักษาเตาแก๊ส และระบบแก๊ส
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะหรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า ฝึ กทักษะการใช้แก๊สและอุปกรณ์แก๊สในครัวเรื อน การถอดและการประกอบอุปกรณ์แก๊ส ปรับหรื อ
เปลียนอุปกรณ์เตาแก๊สอย่างมีระบบ หาข้อบกพร่ องและแก้ไขข้อบกพร่ องของเตาแก๊สอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ให้บริ การตรวจซ่อมเตาแก๊ส สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย
กําหนดราคาค่าบริ การ ทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ โดย
กําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมเตา
แก๊ส สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความรอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1. อธิ บายคุณสมบัติของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
2. อธิ บายอุปกรณ์ต่าง ๆของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
3. อธิ บายหลักการทํางานของเตาแก๊สได้อย่างถูกต้อง
4. บอกเทคนิคการใช้แก๊สได้อย่างถูกต้อง
5. ถอดประกอบอุปกรณ์แก๊สได้อย่างถูกต้อง
6. ปรับเปลียนอุปกรณ์เตาแก๊สได้อย่างถูกต้อง
7. หาข้อบกพร่ องและแก้ไขเตาแก๊สได้อย่างปลอดภัย
8. ให้บริ การตรวจซ่อมเตาแก๊สได้อย่างถูกต้อง
9. สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถินได้
10. กําหนดราคาค่าบริ การและทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
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คําอธิบายรายวิชา
ง20225 งานเขียนแบบ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี การใช้และบํารุ งรักษาเครื องมือเขียนแบบ หลักการ
ใช้เส้น การจัดหน้ากระดาษ การเขียนตัวอักษร การใช้มาตราส่ วนในงานเขียนแบบประเภทต่าง ๆ
สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนภาพรู ปออปบลิค รู ปไอโซเมตริ กของรู ปทรงเรขาคณิ ตลักษณะต่าง ๆ
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
ปฏิบตั ิงานจัดหน้ากระดาษและกรอบบอกชือ เขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ รู ปออปบลิค รู ปไอโซเมตริ ก
ของรู ปทรงเรขาคณิ ต เพือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของ
ผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชางานเขียนแบบ สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ
มีความรอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้และการบํารุ งรักษาเครื องมือเขียนแบบ
2. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการใช้เส้นในการเขียนแบบ
3. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดหน้ากระดาษและกรอบบอกชือในงานเขียนแบบ
4. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจการเขียนตัวเลขและตัวอักษรในงานเขียนแบบ
5. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจการใช้มาตราส่ วนในงานเขียนแบบ
6. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจการใช้สัญลักษณ์วสั ดุในงานเขียนแบบ
7. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในการอ่านและเขียนรู ปภาพฉาย
8. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในการเขียนรู ปตัดในงานเขียนแบบ
9. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิการเขียนรู ป ออปบลิค
10. เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิการเขียนรู ป ไอโซเมตริ ก ของรู ปทรงเรขาคณิ ต
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คําอธิบายรายวิชา
ง20226 ช่ างบริการบํารุ งรักษารถยนต์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆของรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางเคมีที&ใช้ใน
การบํารุ งรักษารถยนต์ เครื& องมือในงานบํารุ งรักษารถยนต์ การล้าง การขัดเงา การตรวจ การบํารุ งรักษารถยนต์ตามระยะเวลา
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะในชีวติ ประจําวันที&ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานล้างรถยนต์ ขัดเงา
ตรวจบริ การ กรองอากาศ กรองเชือเพลิง สายพาน แบตเตอรี& นํามันเบรก คลัทซ์ เกียร์ ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้ า
และสัญญาณ ระบบจุดระเบิด ถ่ายและเติมนํามันเครื& อง เกียร์ เฟื องท้าย อัดจาระบี เติมลมยาง ให้บริ การบํารุ งรักษารถยนต์
คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ ทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื&อพัฒนาทักษะ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ที&ตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที&ดีต่อวิชาช่างบริ การบํารุ งรักษารถยนต์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความรอบคอบ
ซื&อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน& ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การที&หลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะที&ตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. บอกความปลอดภัยในการทํางาน และระบบควบคุมมลภาวะได้
2. อธิบายการบํารุ งรักษา บริ การรถยนต์ก่อนใช้งานได้
3. บริ การล้าง ขัด และเคลือบเงาสี รถยนต์ได้
4. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาแบตเตอรี& ได้
5. ตรวจบริ การบํารุ งรักษากรองอากาศและกรองนํามันเชือเพลิงได้
6. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาสายพานได้
7. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาหม้อนําและเทอร์โมสตัทได้
8. ตรวจบริ การบํารุ งรักษานํามันเครื& องและกรองนํามันเครื& องได้
9. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาล้อและยางได้
10. ตรวจบริ การบํารุ งรักษานํามันเกียร์และนํามันเฟื องท้ายได้
11. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบเบรกและคลัทซ์ได้
12. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาฝาสูบและลินได้
13. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบจุดระเบิดได้
14. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบสตาร์ทได้
15. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบแสงสว่างได้
16. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบส่งกําลังรถยนต์ได้
17. ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบเครื& องล่างรถยนต์ได้
18. ประมาณราคาค่าบริ การรถยนต์ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20227 ช่ างปะยางรถยนต์ และจักรยานยนต์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรียน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี โครงสร้างของยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประเภทต่าง ๆ ความดันลมของยาง เครื องมือในการบริ การยาง ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การถอด
ประกอบล้อและยาง การตรวจหารอยรัว การประยางด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะทีผเู ้ รี ยนใช้ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ ถอดประกอบล้อและยาง ตรวจหารอยรัว ประรอยรัวในลักษณะต่าง ๆ ทังยางทีมียางใน
และไม่มียางใน ตรวจและเติมลมยาง ให้บริ การปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สํารวจแหล่งวัสดุ และ
แหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การ และทําบัญชี รายรับ - รายจ่ายเพือพัฒนา
ทักษะ / กระบวนการในการทํางาน วิเคราะห์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัว
ผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทัง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมเครื องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความ
รอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1. บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานได้
2. บอกโครงสร้างของยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
3. ถอดประกอบล้อและยางด้วยเครื องมือและเครื องมือกลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. ตรวจสอบหารอยรัวในลักษณะต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
5. ปะรอยรัวในลักษณะต่าง ๆทังยางทีมียางในและไม่มียางในได้
6. ตรวจสอบความดันลมยางของยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
7. สํารวจแหล่วสั ดุและแหล่งบริ การในท้องถินได้
8. ให้บริ การปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง
9. คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การและทําบัญชี รายรับ - รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
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คําอธิบายรายวิชา
ง20228 ช่ างซ่ อมรถจักรยาน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี โครงสร้างของรถจักรยานชนิดต่าง ๆ หลักการ
ทํางานของจักรยาน วัสดุอุปกรณ์ และเครื องมือ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การถอดประกอบ
ชินส่ วนต่าง ๆ การตรวจสอบและซ่อม หรื อเปลียนชินส่ วนทีชาํ รุ ด การปะยาง
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะทีใกล้ตวั หรื อทีผเู ้ รี ยนใช้ในชีวติ ประจําวัน ศึกษาค้นคว้าปฏิบตั ิ
เกียวกับการถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อมและเปลียนชินส่ วนทีชาํ รุ ดให้บริ การซ่อมและปะยางเพือ
พัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิด
ในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมรถจักรยาน สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความ
รอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางานและสามารถให้บริ การได้
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและ
ทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรี ยนรู้
1. อธิ บายการปฏิบตั ิงานซ่อมรถจักรยานทีปลอดภัยได้
2. บอกชือเครื องมือในการซ่อมรถจักรยานได้
3. ใช้เครื องมือในการซ่อมรถจักรยานได้อย่างถูกต้อง
4. รู ้จกั โครงสร้างของรถจักรยานชนิดต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
5. อธิ บายชินส่ วนต่าง ๆของรถจักรยานได้
6. อธิ บายการทํางานของชินส่ วนต่าง ๆได้
7. ปฏิบตั ิการถอดประกอบชินส่ วนต่าง ๆของรถจักรยานได้
8. ปฏิบตั ิการปะยางรถจักรยานได้
9. ปฏิบตั ิการตรวจสอบข้อบกพร่ องของรถจักรยานได้
10. อธิ บายขันตอนการสํารวจแหล่งวัสดุในท้องถินเกียวกับรถจักรยานได้
11. ปฏิบตั ิการซ่อมและเปลียนชิ นส่ วนต่าง ๆของรถจักรยานได้
12. กําหนดราคาค่าบริ การในการซ่อมรถจักรยานได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง20229 ช่ างเขียนภาพการ์ ตูน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ ตูน การใช้เส้น รู ปร่ าง
รู ปทรง การจัดภาพ
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนภาพ
การ์ ตูนตามจินตนาการ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้
อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน
2. มีความรู ้และความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ ตูน
3. มีความรู ้และความเข้าใจการใช้เส้นในการเขียนภาพการ์ ตูน
4. มีความรู ้และความเข้าใจในเรื องรู ปร่ าง รู ปทรงในการเขียนภาพการ์ ตูน
5. มีความรู ้และทักษะในการเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20230 ช่ างเขียนภาพทิวทัศน์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เส้น การเขียนเส้นเดินของภาพ การจัดภาพ การตัดทอน การใช้
นําหนัก สี แสง เงา วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือ การเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธีสเกตซ์
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากจินตนาการและของจริ งด้วยวิธีสเกตซ์ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ
และมีทกั ษะในการเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธีสเกตซ์ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรี ยนรู้
1.มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการใช้เส้น การเขียนเส้นเดินของภาพ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดภาพ การตัดทอน การเพิมเติมของภาพ
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องการใช้นาหนั
ํ ก สี แสง เงาของภาพได้
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ
5. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธีสเกตซ์
6. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากจินตนาการ
7. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากทิวทัศน์จริ งด้วยวิธีสเกตซ์
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20231 ช่ างทําป้ายอักษร
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะงานป้ ายอักษรชนิดต่าง ๆ
การออกแบบและการจัดรู ปแบบตัวอักษรเพือทําป้ าย
เทคนิคการทําและการติดตังป้ ายอักษรชนิดต่าง ๆ การนําวัสดุเหลือใช้หรื อในวัสดุทอ้ งถินมาทําตัวอักษร
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ ายอักษร
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะออกแบบตัวอักษร ทําตัวอักษรและจัดรู ปแบบตัวอักษรสําหรับทําป้ าย จัดทําป้ าย
อักษร เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการออกแบบ จัดรู ปแบบตัวอักษร และสามารถทําป้ าย
อักษรได้ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการ
ทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรี ยนรู้
1. บอกลักษณะงานของป้ ายอักษรชนิดต่างๆได้
2. อธิ บายและปฏิบตั ิการออกแบบตัวอักษรเพือทําป้ ายได้
3. อธิ บายและปฏิบตั ิการจัดรู ปแบบตัวอักษรเพือทําป้ ายได้
4. บอกถึงวัสดุอุปกรณ์ วิธีใช้ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ ายได้
5. อธิ บายหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพได้
6. อธิ บายการทําตัวอักษรพลาสติกได้
7. ปฏิบตั ิการทําตัวอักษรพลาสติกเพือทําป้ ายได้
8.ปฏิบตั ิการทําป้ ายอักษรได้
9.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20232 ช่ างเขียนตัวอักษร
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ ของตัวอักษรและตัวเลขในภาษาไทย
เทคนิ คการเขียนตัวอักษรการ
ออกแบบ การใช้เส้นและลวดลายประกอบ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียน การใช้ปากกาปากแบน และ
เทคโนโลยีอืน ๆ ในการเขียนตัวอักษร
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะออกแบบ เขียนตัวอักษร
ตัวเลขภาษาไทยด้วยปากกาต่าง ๆ หรื อ
เทคโนโลยีอืนๆ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนตัวอักษรและตัวเลข
ทํางานด้วยความ
รับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรี ยนรู้
1.มีความรู ้ ความเข้าใจในลักษณะ รู ปแบบ ของตัวอักษรและตัวเลขในภาษาไทย
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการเทคนิคการเขียนตัวอักษร
3. มีความสามารถในการออกแบบ การใช้เส้นและลวดลายประกอบตัวอักษร
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนตัวอักษร
5. มีทกั ษะในการออกแบบ เขียนตัวอักษร ตัวเลขภาษาไทยด้วยปากกาต่าง ๆ หรื อเทคโนโลยีอืน ๆ
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง20233 ช่ างเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาคุณสมบัติ ชนิดของสี ทีใช้ในการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ เทคนิคและวิธีการเขียนสี
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื องมือ
ปฏิบตั ิงานร่ างแบบลวดลาย ถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ เขียนสี บนผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น
กรวย เกรี ยง พูก่ นั ฯลฯ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการออกแบบ และเขียนสี ลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการ
ทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ ชนิดของสี ทีใช้ในการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ และเครื องมือในการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
4. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานร่ างแบบลวดลาย ออกแบบ และถ่ายแบบผลิตภัณฑ์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนสี บนผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น กรวย เกรี ยง พูก่ นั
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่ างประเทศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
อ21101
อ21102
อ22101
อ22102
อ23101
อ23102

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5
6

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

3
3
3
3
3
3

รายวิชาเพิม เติม
อ21201
อ21202
อ22201
อ22202
อ23201
อ23202

เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 1
เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 2
เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 3
เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 4
เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 5
เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 6
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
ใช้ภาษา นําเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสั งคม เพือสื อสารในสถานการณ์
จําลอง สถานการณ์ จริ งทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม
ข้อ มู ล ความรู ้ ส าขาวิช าต่ า ง ๆ โดยปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สัง คํา ขอร้ อ ง คํา แนะนํา คํา ชี แจงง่ า ย ๆ ระบุ หัว ข้อ
ใจความสําคัญ สื อทีไม่เป็ นความเรี ยง ป้ าย สัญลักษณ์ และทีเป็ นความเรี ยงประเภทสิ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า
โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิ ท าน บทความสัน ๆ ที อ่า นและฟั ง ในเรื อ งราวเกี ย วกับตนเอง
ครอบครัว อาหาร เครื องดืม การซื อขาย สุ ขภาพ ลมฟ้ าอากาศ ออกเสี ยงคํา วลี ประโยค บทสนทนา
บทอ่านสัน ๆ ตามหลักการออกเสี ยง สนทนา แลกเปลี ยนข้อมูลใช้คาํ ขอร้ องให้คาํ แนะนํา แสดงความ
ต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู ้สึกด้วยการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษาทีใช้
ในการสื อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสําคัญ เกียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน
ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสั งคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็ นมาของวันสําคัญ
เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
เห็ นคุณค่ าของภาษาอังกฤษ มี ทกั ษะในการสื อสาร ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี วินัยในตนเองและมี จิตสาธารณะ มี
ความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 20 ตัวชีวดั

ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1

ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2

ม 1/3
ม 1/3
ม 1/3
ม 1/3

ม 1/4
ม 1/4

ม 1/5
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คําอธิบายรายวิชา
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
ใช้ภาษา นําเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสั งคม เพือสื อสารในสถานการณ์ จาํ ลอง
สถานการณ์ จริ งทังภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
ความรู ้ สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิ บตั ิ ตามคําสัง คําขอร้ อง คําแนะนํา คําชี แจงง่ าย ๆ ระบุ หัวข้อ ใจความ
สําคัญ ตีความและถ่ายโอนสื อทีไม่เป็ นความเรี ยง ตาราง กราฟ แผนภูมิ ป้ าย สัญลักษณ์ และทีเป็ นความ
เรี ยงประเภทสิ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า ฉลากยา โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิ ทาน เรื องสัน ง่าย ๆ ที
อ่านและฟั งในเรื องราวเกี ยวกับตนเอง ครอบครั ว อาหาร เครื องดื ม การซื อขาย สุ ขภาพ นันทนาการ
การศึ ก ษา อาชี พ ลมฟ้ าอากาศ สิ ง แวดล้อ ม ออกเสี ย งคํา วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่ า นสั นๆ
บทร้ อยกรองสัน ๆ ตามหลักการออกเสี ยง สนทนา แลกเปลี ยนข้อมูลใช้คาํ ขอร้ อง ให้คาํ แนะนํา คํา
ชี แจง แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิ เสธ ความช่วยเหลื อ แสดงความรู ้ สึกความคิดเห็ น ด้วย
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษาทีใช้ในการสื อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสําคัญ
แสดงความคิ ดเห็ นโดยเหตุ ผลสัน ๆ เกี ยวกับตนเอง กิ จวัตรประจําวัน สิ งแวดล้อม เหตุ การณ์ ทีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม เข้าใจมารยาทสั งคม และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เปรี ยบเทียบ วัฒนธรรม
ประเพณี ชี วิตความเป็ นอยู่ของไทย และของเจ้ าของภาษา เห็นคุณค่ าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒ นธรรมตามความสนใจ มี ท ัก ษะการคิ ด ให้ เ หตุ ผ ล รั ก ความเป็ นไทยและมี จิ ต
สาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 20 ตัวชีวดั

ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1

ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2

ม 1/3
ม 1/3
ม 1/3
ม 1/3

ม 1/4
ม 1/4

ม 1/5
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คําอธิบายรายวิชา
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
ใช้ภาษา นําเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพือสื อสารในสถานการณ์
จําลอง สถานการณ์ จริ งทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม
ข้อ มู ล ความรู ้ ส าขาวิช าต่ า ง ๆ โดยปฏิ บ ตั ิ ต าม คําขอร้ อ ง คํา แนะนํา คํา ชี แจง และคํา อธิ บ ายง่ า ยๆ
อ่านออกเสี ยง ข้อความ ข่าว และประกาศ ถูกต้องตามหลักการออกเสี ยง ตีความและถ่ายโอนสื อทีไม่ใช่
ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ สนทนาแลกเปลียน การให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชี วิตประจําวันอย่างเหมาะสม เขียนเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย แสดงความรู ้สึก ให้เหตุผล
สันๆ ประกอบเกี ย วกับ ตนเอง เรื อ งใกล้ต วั เรื อ งที ฟัง หรื อ อ่ า น ประสบการณ์ ข่ า ว/เหตุ ก ารณ์ สรุ ป
ใจความสําคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื อง (topic) จากการวิเคราะห์เรื อง/ข่าว/เหตุการณ์ ทีอยูใ่ นความสนใจ
ของสังคม เปรี ยบเทียบ อธิ บายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยค การลําดับ
คํา ตามโครงสร้ างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ชี วิตความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ ของไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อ มูล/ ข้อ เท็จ จริ งที เกี ยวข้องกับกลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้อืน จากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน เพือใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชี พ เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของโรงเรี ยนเป็ นภาษาต่างประเทศ อธิ บาย เกียวกับ
เทศกาล วันสําคัญ ชี วิต ความเป็ นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม/จัดกิ จกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็ นคุ ณค่าของภาษาอังกฤษ มีทกั ษะในการสื อสาร ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีวินยั
ในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถินของตน
ตัวชีวดั
ต 1.1 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3 ม 2/4
ต 1.2 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3 ม 2/4 ม 2/5
ต 1.3 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3
ต 2.1 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3
ต 2.2 ม 2/1 ม 2/2
ต 3.1 ม 2/1
ต 4.1 ม 2/1
ต 4.2 ม 2/1 ม 2/2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
อ22102 วิชาภาษาอังกฤษ 4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
ใช้ภาษา นําเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพือสื อสารในสถานการณ์ จาํ ลอง
สถานการณ์ จริ งทังภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมู ล
ความรู ้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบตั ิตาม คําขอร้อง คําแนะนํา คําชีแจง และคําอธิ บายง่ายๆ อ่านออกเสี ยง
ข้อความ ประกาศ และบทร้อยกรองสันๆ ถูกต้องตามหลักการออกเสี ยง ตีความและถ่ายโอนสื อทีไม่ใช่
ความเรี ยง รู ปแบบต่างๆ สนทนาแลกเปลียน การให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์
ต่า งๆ ในชี วิตประจํา วัน อย่า งเหมาะสม เขี ยนเพื อ ขอและให้ข ้อมู ล บรรยาย แสดงความรู ้ สึ ก
ความคิ ดเห็ น ให้เหตุผลสันๆ ประกอบเกี ยวกับตนเอง เรื องใกล้ตวั เรื องทีฟังหรื ออ่าน ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ สรุ ปใจความสําคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื อง (topic) จากการวิเคราะห์เรื อง/ข่าว/เหตุการณ์ที
อยู่ในความสนใจของสังคม เปรี ยบเทียบ อธิ บายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยง
ประโยค การลําดับคํา ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ชี วิตความเป็ นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล/ ข้อเท็จจริ งทีเกียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน จากแหล่งเรี ยนรู ้และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน เพือใช้ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชี พ เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของโรงเรี ยนเป็ นภาษาต่างประเทศ อธิ บาย
เกี ยวกับเทศกาล วันสําคัญ ชี วิต ความเป็ นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทกั ษะในการสื อสาร ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
มีวนิ ยั ในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถินของตน
ตัวชีวดั
ต 1.1 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3 ม 2/4
ต 1.2 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3 ม 2/4 ม 2/5
ต 1.3 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3
ต 2.1 ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3
ต 2.2 ม 2/1 ม 2/2
ต 3.1 ม 2/1
ต 4.1 ม 2/1
ต 4.2 ม 2/1 ม 2/2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
ใช้ภาษา นําเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสั งคม เพือสื อสารในสถานการณ์
จําลอง สถานการณ์จริ งทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน การสมัคร ขอและให้ขอ้ มูล ความช่วยเหลือและ
บริ การผูอ้ ืนถ่ายโอนข้อมูลทีได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงคํา วลีง่ายๆ ประโยคคําสัง คําขอร้อง คําแนะนํา
คําอธิ บาย ข้อความทีซบั ซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื องราวสันๆ ทังทีเป็ นความเรี ยงและไม่ใช่ ความเรี ยงจาก
สื อ สิ ง พิ ม พ์ และสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ แล้ ว ถ่ า ยโอนเป้ นถ้ อ ยคํา ของตนเองในรู ปแบบต่ า งๆ สรุ ป
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู ้สึก เกียวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี เปรี ยบเทียบข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ สําคัญต่างๆ ในชี วิตประจําวัน ท้องถิน และสังคม ประสบการณ์ ส่วนตัว การศึกษา
การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็ น
เครื องมือแสวงหาความรู ้ เพิมเติม และเชื อมโยงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อืน ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีวินัยในตนเอง
และมีจิตสาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั

ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1

ม 3/2
ม 3/2
ม 3/2
ม 3/2
ม 3/2

ม 3/2

ม 3/3
ม 3/3
ม 3/3
ม 3/3

ม 3/4
ม 3/4

ม 3/5
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คําอธิบายรายวิชา
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 60 ชัว โมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
ใช้ภาษา นําเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสั งคม เพือสื อสารในสถานการณ์จาํ ลอง
สถานการณ์จริ งทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน การสมัคร ขอและให้ขอ้ มูล ความช่วยเหลือ
และบริ การผูอ้ ืนถ่ายโอนข้อมูลทีได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงคํา วลีง่ายๆ ประโยคคําสัง คําขอร้อง
คําแนะนํา คําอธิ บาย ข้อความทีซบั ซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื องราวสันๆ ทังทีเป็ นความเรี ยงและไม่ใช่
ความเรี ยงจากสื อสิ งพิมพ์ และสื ออิเล็กทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป้ นถ้อยคําของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
สรุ ปแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู ้สึก เกียวกับประสบการณ์ของตนเอง บทเพลง บทละคร
สัน เปรี ยบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์สาํ คัญต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน ท้องถิน และสังคม
ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนา
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื องมือแสวงหาความรู ้เพิมเติม และเชือมโยงกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อืน ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั

ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1
ม 3/1

ม 3/2
ม 3/2
ม 3/2
ม 3/2
ม 3/2

ม 3/2

ม 3/3
ม 3/3
ม 3/3
ม 3/3

ม 3/4
ม 3/4

ม 3/5
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
อ21201 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษา เพื อ สื อ สารในสถานการณ์ จ าํ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้ ต่าง ๆ ระบุหัวข้อ ใจความ
สําคัญ อ่านและฟั งในเรื องราวทีอยูใ่ นความสนใจ ด้วยการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษาทีใช้ในการสื อสาร
ระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสําคัญ เกียวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ ทีอยูใ่ นความ
สนใจ เข้า ใจมารยาทสั ง คม และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เห็ น คุ ณ ค่ า ของภาษาอั งกฤษ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิด ให้เหตุผล รั กความเป็ นไทยและมีจิต
สาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเชือมโยงเหตุผล และบอกความสัมพันธ์ ในข้อเขียนทีอ่านได้
2. สามารถเขียนบรรยายลักษณะได้
3. สามารถใช้คาํ เชือม ในการเขียนบรรยายได้อย่างต่อเนือง และสละสลวย
4. สามารถอ่านเรื องเล่าและจับประเด็นสําคัญ ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
5. สามารถจําแนกประเภทของสิ งต่างๆ จากเรื องทีอ่านได้
6. สามารถตังคําถามเพือหาคําตอบเกียวกับเรื องทีอ่านได้
7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู ้สึกของเรื องทีอ่านได้
8. สามารถลําดับเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
อ21202 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษา เพื อ สื อ สารในสถานการณ์ จ าํ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้ ต่าง ๆ ระบุหัวข้อ ใจความ
สําคัญ อ่านและฟั งในเรื องราวทีอยูใ่ นความสนใจ ด้วยการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษาทีใช้ในการสื อสาร
ระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสําคัญ เกียวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ ทีอยูใ่ นความ
สนใจ เข้า ใจมารยาทสั ง คม และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เห็ น คุ ณ ค่ า ของภาษาอั งกฤษ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิด ให้เหตุผล รั กความเป็ นไทยและมีจิต
สาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเชือมโยงเหตุผล และบอกความสัมพันธ์ ในข้อเขียนทีอ่านได้
2. สามารถเขียนบรรยายลักษณะได้
3. สามารถใช้คาํ เชือม ในการเขียนบรรยายได้อย่างต่อเนือง และสละสลวย
4. สามารถอ่านเรื องเล่าและจับประเด็นสําคัญ ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
5. สามารถจําแนกประเภทของสิ งต่างๆ จากเรื องทีอ่านได้
6. สามารถตังคําถามเพือหาคําตอบเกียวกับเรื องทีอ่านได้
7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู ้สึกของเรื องทีอ่านได้
8. สามารถลําดับเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
อ22201 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษา เพื อ สื อ สารในสถานการณ์ จ าํ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้ ต่าง ๆ ระบุหัวข้อ ใจความ
สําคัญ อ่านและฟั งในเรื องราวที อยู่ในความสนใจ แสดงความรู ้ สึกความคิดเห็ น ด้วยการใช้คาํ ศัพท์
สํา นวนภาษาที ใ ช้ใ นการสื อ สารระหว่า งบุ ค คล พู ด และเขี ย นบรรยาย สรุ ป ใจความสํา คัญ เกี ย วกับ
เหตุการณ์ ประสบการณ์ ทีอยูใ่ นความสนใจ เข้าใจมารยาทสั งคม และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เห็น
คุณค่ าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิด ให้
เหตุผล รั กความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเชือมโยงเหตุผล และบอกความสัมพันธ์ ในข้อเขียนทีอ่านได้
2. สามารถเขียนบรรยายลักษณะได้
3. สามารถใช้คาํ เชือม ในการเขียนบรรยายได้อย่างต่อเนือง และสละสลวย
4. สามารถอ่านเรื องเล่าและจับประเด็นสําคัญ ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
5. สามารถจําแนกประเภทของสิ งต่างๆ จากเรื องทีอ่านได้
6. สามารถตังคําถามเพือหาคําตอบเกียวกับเรื องทีอ่านได้
7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู ้สึกของเรื องทีอ่านได้
8. สามารถลําดับเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
อ22202 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษา เพื อ สื อ สารในสถานการณ์ จ าํ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้ ต่าง ๆ ระบุหัวข้อ ใจความ
สําคัญ อ่านและฟั งในเรื องราวที อยู่ในความสนใจ แสดงความรู ้ สึกความคิดเห็ น ด้วยการใช้คาํ ศัพท์
สํา นวนภาษาที ใ ช้ใ นการสื อ สารระหว่า งบุ ค คล พู ด และเขี ย นบรรยาย สรุ ป ใจความสํา คัญ เกี ย วกับ
เหตุการณ์ ประสบการณ์ ทีอยูใ่ นความสนใจ เข้าใจมารยาทสั งคม และวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เห็น
คุณค่ าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิด ให้
เหตุผล รั กความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเชือมโยงเหตุผล และบอกความสัมพันธ์ ในข้อเขียนทีอ่านได้
2. สามารถเขียนบรรยายลักษณะได้
3. สามารถใช้คาํ เชือม ในการเขียนบรรยายได้อย่างต่อเนือง และสละสลวย
4. สามารถอ่านเรื องเล่าและจับประเด็นสําคัญ ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
5. สามารถจําแนกประเภทของสิ งต่างๆ จากเรื องทีอ่านได้
6. สามารถตังคําถามเพือหาคําตอบเกียวกับเรื องทีอ่านได้
7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู ้สึกของเรื องทีอ่านได้
8. สามารถลําดับเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
อ23201 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษา เพื อ สื อ สารในสถานการณ์ จ าํ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้ ต่าง ๆ ระบุหัวข้อ ใจความ
สําคัญ อ่านและฟั งในเรื องราวที อยู่ในความสนใจ แสดงความรู ้ สึกความคิดเห็ น ด้วยการใช้คาํ ศัพท์
สํานวนภาษาทีใช้ในการสื อสารระหว่างบุคคล พูดและเขี ยนบรรยาย สรุ ปใจความสําคัญ แสดงความ
คิดเห็นโดยเหตุผลสัน ๆ เกียวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ ทีอยูใ่ นความสนใจ เข้าใจมารยาทสั งคม และ
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เห็นคุณค่ าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ มีทกั ษะการคิด ให้เหตุผล รั กความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจใน
ท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเชือมโยงเหตุผล และบอกความสัมพันธ์ ในข้อเขียนทีอ่านได้
2. สามารถเขียนบรรยายลักษณะได้
3. สามารถใช้คาํ เชือม ในการเขียนบรรยายได้อย่างต่อเนือง และสละสลวย
4. สามารถอ่านเรื องเล่าและจับประเด็นสําคัญ ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
5. สามารถจําแนกประเภทของสิ งต่างๆ จากเรื องทีอ่านได้
6. สามารถตังคําถามเพือหาคําตอบเกียวกับเรื องทีอ่านได้
7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู ้สึกของเรื องทีอ่านได้
8. สามารถลําดับเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
อ23202 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 6
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษา เพื อ สื อ สารในสถานการณ์ จ าํ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้ ต่าง ๆ ระบุหัวข้อ ใจความ
สําคัญ อ่านและฟั งในเรื องราวที อยู่ในความสนใจ แสดงความรู ้ สึกความคิดเห็ น ด้วยการใช้คาํ ศัพท์
สํานวนภาษาทีใช้ในการสื อสารระหว่างบุคคล พูดและเขี ยนบรรยาย สรุ ปใจความสําคัญ แสดงความ
คิดเห็นโดยเหตุผลสัน ๆ เกียวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ ทีอยูใ่ นความสนใจ เข้าใจมารยาทสั งคม และ
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เห็นคุณค่ าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ มีทกั ษะการคิด ให้เหตุผล รั กความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ มีความรั กและภาคภูมิใจใน
ท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเชือมโยงเหตุผล และบอกความสัมพันธ์ ในข้อเขียนทีอ่านได้
2. สามารถเขียนบรรยายลักษณะได้
3. สามารถใช้คาํ เชือม ในการเขียนบรรยายได้อย่างต่อเนือง และสละสลวย
4. สามารถอ่านเรื องเล่าและจับประเด็นสําคัญ ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
5. สามารถจําแนกประเภทของสิ งต่างๆ จากเรื องทีอ่านได้
6. สามารถตังคําถามเพือหาคําตอบเกียวกับเรื องทีอ่านได้
7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู ้สึกของเรื องทีอ่านได้
8. สามารถลําดับเหตุการณ์จากเรื องทีอ่านได้

160

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพือความ
เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทั)งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริ มสร้างให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มี
ระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ข
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั)นกําหนดดังนี)
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1.1 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 1 (ม.1) จํานวน 120 ชัว โมง / ปี
1.2 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 2 (ม.2) จํานวน 120 ชัว โมง / ปี
1.3 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 3 (ม.3) จํานวน 120 ชัว โมง / ปี
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) กําหนด 360 ชัว โมง / ช่วงชั)น
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี)
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ รู้ จ ัก ตนเอง รู ้ รั ก ษ์สิ ง แวดล้อ ม สามารถคิ ด
ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิตทั)งด้านการเรี ยน และอาชี พ สามารถปรั บตนได้
อย่า งเหมาะสม นอกจากนี) ย งั ช่ ว ยให้ครู รู้จ กั และเข้า ใจผูเ้ รี ย น ทั)ง ยัง เป็ นกิ จ กรรมที ช่ว ยเหลื อ และให้
คําปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การจัดกิจกรรมแนะแนวแต่ละระดับชั)นในโรงเรี ยนดงตาลวิทยา ดําเนินการ ดังนี)
1.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค
40 ชัว โมง / ปี
1.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค
40 ชัว โมง / ปี
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็ นกิ จ กรรมที มุ่ ง พัฒ นาความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความเป็ นผู ้น ํา ผู ้ต ามที ดี ความรั บ ผิ ด ชอบ
การทํางานร่ วมกัน การรู ้ จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่ วยเหลื อแบ่งปั นกัน
เอื)ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ให้ได้ปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองในทุกขั)นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุ งการทํางาน เน้นการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผูเ้ รี ยน บริ บทของสถานศึกษาและท้องถิน กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
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การจัดกิจกรรมนักเรี ยนแต่ละระดับชั)นในโรงเรี ยนดงตาลวิทยา ดําเนินการ ดังนี)
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.1.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 40 ชัว โมง / ปี
2.1.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 40 ชัว โมง / ปี
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
2.2.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จัดกิจกรรมชุมนุม
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 25 ชัว โมง / ปี
2.2.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จัดกิจกรรมชุมนุม
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 20 ชัว โมง / ปี
หมายเหตุ นักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
หรื อกิจกรรมชุมนุม ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง
3. กิจกรรมเพือสั งคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิน
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยกําหนดดังนี)
ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี จํานวน 45 ชัว โมง
ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี จํานวน 60 ชัว โมง
การจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ แต่ละระดับชั)นในโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
ดําเนินการโดยบูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม ดังนี)
3.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 45 ชัว โมง จัดดังนี)
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 1 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 2 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 3 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชัว โมง / ปี
3.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 60 ชัว โมง จัดดังนี)
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 5 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 6 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชัว โมง / ปี
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เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา กําหนดเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ทีสาํ คัญ ดังนี
1. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมตามทีสถานศึกษากําหนด
2. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิม เติมไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
3. ผูเ้ รี ยนมี ผลการประเมิ นการอ่ าน คิ ด วิเคราะห์ และเขี ย น ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีสถานศึกษากําหนด โดยต้องได้ผลการประเมิน “ ดี เยียม ” หรื อ “ ดี ” หรื อ “ ผ่าน
เกณฑ์ ” ในการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ทุกภาคเรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด โดยต้องได้ผลการประเมิน “ ดี เยียม ” หรื อ “ ดี ” หรื อ “ ผ่านเกณฑ์ ”
ในการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทุกภาคเรี ยน
5. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด โดยต้องได้ผลการประเมิน “ ผ่าน” ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกกิจกรรม
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ภาคผนวก
 คําสัง แต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
 คําสัง แต่งตังคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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คําสั งโรงเรียนดงตาลวิทยา
ที 17 / 2552
เรือง แต่ งตังคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการโรงเรียนดงตาลวิทยา
ปี พุทธศักราช 2552
เพือให้การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 27 และ 28 ทีกาํ หนดให้สถานศึกษาขันพืนฐาน มี
หน้าทีจดั ทําสาระของหลักสู ตรเพือความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือการศึกษาต่อ
ในส่ วนทีเกียวกับสภาพของปั ญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุ มชน สังคม และ
ประเทศชาติ โรงเรี ยนจึงแต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ ปี พุทธศักราช 2552
ดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายโกศล วาระนุช
นายวินยั ธี ระศิลป์
นางอัฐพร สุ วรรณ
นางสุ ภาพร สง่าทอง
นายประจวบ ควันทอง
นางรุ่ งทิพย์ มหาเรื อนทรง

7. นายเกียรติไทย เคราะห์ดี
8. นายอัยสิ ทธิ นัทธี
9. นางณัฐชนา แสงเมือง
10.นายอมรศักดิ นนทวงศ์
11.นางมยุรี ชนะภัย
12.นางนิราวรรณ อรุ ณสวัสดิ
13.นางจุรี อ่อนมี
14.นางทิพภวัน สายทอง
15.นางอัฐพร สุ วรรณ

ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานวัดผลการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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มีหน้ าที
1. วางแผนการดําเนิ นงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสู ตรระดับสถานศึกษา และแนวการ
จัดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิน
2. จัดทําคู่มือการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับ
การพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้อง
และเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัด
และประเมินผล การแนะแนว ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสู ตร
4. ประสานความร่ วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพือให้การใช้หลักสู ตรเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ
5. ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร และการใช้หลักสู ตรแก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ีเกียวข้อง และ
นําข้อมูลป้ อนกลับจากฝ่ ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพือการปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยนรู ้
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั เกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนรู ้
7. ติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยนรายบุคคล ระดับชัน และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี การศึกษา เพือ
ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และการบริ หารหลักสู ตรระดับสถานศึกษาใน
รอบปี ทีผา่ นมา แล้วใช้ผลการประเมินเพือวางแผนพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู และการบริ หารหลักสู ตร
ปี การศึกษาต่อไป
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และผลการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรี ยนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับเหนื อสถานศึกษา
สาธารณชนและผูเ้ กียวข้อง
ให้ผทู ้ ีได้รับการแต่งตังตามคําสัง นี ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
เพือบังเกิดผลดีแก่ราชการสื บไป
สัง ณ วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายโกศล วาระนุ ช)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
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คําสั งโรงเรียนดงตาลวิทยา
ที 18 / 2552
เรือง แต่ งตังคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี การศึกษา 2552
เพือให้การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา ปี พุทธศักราช 2552
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 27 โรงเรี ยนจึงแต่งตังคณะกรรมการระดับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552 ดังต่อไปนี
1. คณะกรรมการอํานวยการ
วาระนุช
ประธานกรรมการ
1.1 นายโกศล
1.2 นายวินยั
ธี ระศิลป์
รองประธานกรรมการ
1.3 นางทิพภวัน
สายทอง
รองประธานกรรมการ
1.4 นายปิ ยรัตน์
เกิดศิริ
กรรมการ
1.5 นายสุ ระชัย
วัดศรี
กรรมการ
1.6 นางอัฐพร
สุ วรรณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที ให้คาํ ปรึ กษา และข้อแนะนําเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

2. คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1 ภาษาไทย
1) นางอัฐพร
2) นางสาวสมพิศ
3) นางสาวมาลี
4) นางสาวอาพา

สุ วรรณ
ประชุมญาติ
พูลเอียม
สิ งห์ทองราช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.2 คณิตศาสตร์
1) นางสุ ภาพร
2) นางสุ มาลี
3) นางทิพภวัน
4) นางชัชชฎา

สง่าทอง
มะโนน้อม
สายทอง
พิมพ์พืชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.3 วิทยาศาสตร์
1) นายประจวบ
2) นางวัชรี
3) นายชํานาญ
4) นางสาวจิติภา
5) นางนิภา

ควันทอง
รักสงบ
ผะอบเพ็ชร
ยิม แย้ม
แสงศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4 สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) นางรุ่ งทิพย์
มหาเรื อนทรง
2) นางชวนพิศ
อิทธะรงค์
3) นางจุฑาทิพย์
เคราะห์ดี
4) นายพัฒนา
เปรมปราคิน
5) นางวันทนา
เหมสมิติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.5 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1) นายเกียรติไทย เคราะห์ดี
2) นายเอนกพงศ์ พุทธา
3) นายโอภาศ
ตันติผาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.6 ศิลปะ
1) นายอัยสิ ทธิ9
2) นางประภา
3) นายวีระศักดิ9

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นัทธี
อ่วมเพ็ง
พานทอง
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2.7 การงานอาชี พและเทคโนโลยี
1) นางณัฐชนา
แสงเมือง
2) นางชุติมา
กีรติมาพงศ์
3) นางอัจฉราวดี ลิมป์ กฤตนุวตั ร์
4) นายพงษ์พินิจ สายทอง
5) นายสุ ระชัย
วัดศรี
เกิดศิริ
6) นายปิ ยรัตน์
7) นางนิ ราวรรณ อรุ ณสวัสดิ9
8) นางชลกร
ม่วงรอด
9) นางมาลัย
ลีสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.8 ภาษาต่ างประเทศ
1) นายอมรศักดิ9
2) นางจิรภา
3) นายสมคิด
4) นางจุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นนทวงศ์
พลอยบุตร
อ่อนจันทร์
อ่อนมี

3. คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายอมรศักดิ9
2. นางจุฑาทิพย์
3. นางอัจฉราวดี
4. นายปิ ยรัตน์
5. นางชวนพิศ
6. นางมยุรี

นนทวงศ์
เคราะห์ดี
ลิมป์ กฤตนุวตั ร์
เกิดศิริ
อิทธะรงค์
ชนะภัย

ประธานกรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน,หัวหน้ากิจกรรมลูกเสื อ)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี )
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรม สอร.)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมซ่อม-เสริ ม)
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว)

มีหน้ าที
1. กําหนดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาของกลุ่มวิชาในสาระ
การเรี ยนรู ้พนื ฐาน และสาระเพิมเติมตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุดและการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้รายวิชาต่าง ๆ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีแสดงความสามารถทีแท้จริ งของนักเรี ยน
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3. พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาทีเป็ นมาตรฐานกลาง เพือให้ผสู ้ อนสามารถปรับใช้
ตามความเหมาะสมและให้การสอนนําไปสู่ การเรี ยนรู ้มากทีสุด
4. พัฒนาสื อการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุด
5. กําหนดแนวทางพัฒนาเครื องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนิ นการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาทีกาํ หนด
6. วิเคราะห์พฒั นาการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
7. ดําเนินการวิจยั การศึกษาในชันเรี ยนเพือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และการ
วัดและประเมินผล
8. นิเทศภายใน แลกเปลียนประสบการณ์การดําเนินงานเพือพัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอน
และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
9. รวบรวมข้อมูลเพือการปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริ หารหลักสู ตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรี ยนทีผา่ นมาและ
วางแผนพัฒนาการบริ หารหลักสู ตรในภาคเรี ยนต่อไป
10. รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และผลการบริ หารหลักสู ตร
ของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน และผูเ้ กียวข้อง
11. ปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
ให้ผทู ้ ีได้รับการแต่งตังตามคําสังนี

ปฏิบตั ิหน้าทีโดยเคร่ งครัดและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

ต่อไป
สัง ณ วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายโกศล วาระนุ ช)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา

