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       หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยา     พุทธศกัราช 2552     ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน   พุทธศกัราช  2551    เป็นหลกัสูตรที�มีจุดหมายเพื�อใหน้กัเรียนมีคุณธรรม    จริยธรรม    และ
ค่านิยมที�พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง         มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที�ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถ
ในการสื�อสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ    มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี  

มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมั�น
ในวถีิชีวติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีจิตสาํนึกในการ

อนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที�มุ่งทาํประโยชน์และ

สร้างสิ�งที�ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   
      ในการจดัทาํหลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยา  พุทธศกัราช 2552   ฉบบันี�  ไดย้ดึกรอบของ
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ประกาศโรงเรียนดงตาลวทิยา 

     เรื�อง    ให้ใช้หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยา   พุทธศักราช  2552 

                      ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551     

 
     โดยที�กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551     

ตามคาํสั�งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานที�   293/2551   ลงวนัที�  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 

และโรงเรียนดงตาลวทิยา    เป็นโรงเรียนที�มีความพร้อมตามรายชื�อที�กระทรวงศึกษาธิการประกาศที�ตอ้ง
ใชห้ลกัสูตรนี� ในปีการศึกษา  2552 ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโรงเรียนดงตาลวิทยาไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรและใหค้วามเห็นชอบ
ต่อหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  และ
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพื�อใหโ้รงเรียนนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 ทั�งนี�   หลกัสูตรโรงเรียนไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเมื�อวนัที� 
11  พฤษภาคม  พ.ศ.2552  จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป 
 

                ประกาศ  ณ  วนัที�  11  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  2552   
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     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดงตาลวทิยา                       

 

 

 

 

 



ความนํา 

  

กระทรวงศึกษาธิการไดมี้คาํสั�งใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 

โดยให้ใช้ในโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรและโรงเรียนที�มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป  

ซึ� งสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานกาํหนดให้มีการวางแผนงานดาํเนินการใช้หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศกัราช 2551 โดยในปีการศึกษา 2552 กาํหนดให้มีการนาํร่องการ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน ในสถานศึกษาที�จะเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาด้านการใช้
หลกัสูตรในแต่ละเขตพื นที�การศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้กาํหนดเกณฑ์

เพื�อให้เขตพื นที�การศึกษาพิจารณาคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมการดาํเนินการดงักล่าว  โดยใช้เกณฑ์ เป็น
โรงเรียนชั นนาํหรือเป็นโรงเรียนตน้แบบในดา้นต่าง ๆ มีผลงานเป็นที�ปรากฏ เช่น โรงเรียนที�เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานในดา้นต่าง ๆ โรงเรียนในโครงการหนึ� งอาํเภอหนึ�งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนในโครงการนาํ
ร่องหรือโครงการวจิยัของหน่วยงานต่าง ๆ มีศกัยภาพที�สามารถพฒันาเป็นศูนยป์ฏิบติัการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551ในระดับเขตพื นที�
การศึกษา  มีคณะผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้าํ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีคณะ

ครูผูส้อนแกนนาํที�มีคุณภาพ และคณะกรรมการ มีความเขม้แขง็ เขตพื นที�การศึกษามีศกัยภาพที�จะเขา้ไป
ร่วมสนบัสนุนทางวิชาการได้อย่างต่อเนื�อง และ สามารถพฒันาให้เป็นโรงเรียนที�เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
สถานศึกษาอื�น ๆ และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในดา้นการใชห้ลกัสูตรที�เป็นรูปธรรม 

นอกจากนั นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)  ได้

ชี ให้เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปลี�ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทั งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปลี�ยนแปลงเพื�อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมั�นคง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมี้พื นฐานจิตใจที�ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื นฐาน
ที�จาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยั�งยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2549)  ซึ� งแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที� 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะ

การคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
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 โรงเรียนดงตาลวิทยาเป็นโรงเรียนหนึ� งที�ไดรั้บการคดัเลือกจากสํานักงานเขตพื นที�การศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนที�มีความพร้อมในการใชห้ลกัสูตร ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษา  โรงเรียน

จึงไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยาพุทธศกัราช 2552     ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงันี  
 1.  ปีการศึกษา 2552 ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยาพุทธศกัราช 2552        ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในชั นมธัยมศึกษาปีที� 1  และ  ชั นมธัยมศึกษาปีที� 4 

 2.  ปีการศึกษา 2553 ใช้หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศกัราช 2552   ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในชั นมธัยมศึกษาปีที�  1- 2 และ ชั นมธัยมศึกษาปีที� 4 - 5 

 3.  ตั งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป  ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทุกชั นเรียน 

  เอกสารหลกัสูตรดงตาลวิทยา พุทธศกัราช 2552  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ฉบบันี  จึงไดจ้ดัทาํขึ นสําหรับบุคลากรของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้
นาํไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัการศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั นพื นฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้และทกัษะที�จาํเป็นสําหรับ
การดาํรงชีวติในสังคมที�มีการเปลี�ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต
ต่อไป  

 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี วดัที�กําหนดไวใ้นเอกสารนี  จะช่วยทาํให้ผูที้�มีส่วนเกี�ยวข้อง               
ในทุกระดบัไดเ้ห็นผลคาดหวงัที�ตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�ชดัเจนตลอดแนว ซึ� งจะ
สามารถช่วยใหผู้ที้�มีส่วนที�เกี�ยวขอ้งในระดบัทอ้งถิ�นและโรงเรียน ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมั�นใจ 
ทาํให้การจดัทาํหลกัสูตรในโรงเรียนมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ�งขึ น อีกทั งยงัช่วยให้เกิดความ

ชัดเจนเรื� องการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างโรงเรียนและ

สถานศึกษา  ดงันั นในการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัตั งแต่ระดบัชาติจนกระทั�งถึงสถานศึกษา จะตอ้ง
สะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี วดัที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน รวมทั งเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในระดบัการศึกษาขั นพื นฐาน      
 ในการจดัหลกัสูตรการศึกษาขั นพื นฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�คาดหวงัไดน้ั น 
ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งทั งระดบั ชุมชน ครอบครัว โรงเรียนและบุคคลตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ โดยร่วมกนั

ทาํงาน ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื�อพฒันา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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วสัิยทศัน์โรงเรียนดงตาลวทิยา 

 โรงเรียนดงตาลวทิยา  มุ่งมั�นพฒันาการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี  มีคุณค่าของ
สังคม  ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากลดว้ยเทคโนโลย ี

 

พนัธกจิ 

 

 พฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ  เนน้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้  ผูเ้รียนมีคุณค่า  กา้วหนา้ในเทคโนโลย ี 
มีความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนดงตาลวทิยาจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ 

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม 

2. ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการบูรณาการ 

อยา่งมีคุณภาพ 

3. บุคลากรพฒันาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผูเ้รียนมีศกัยภาพการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์   วทิยาศาสตร์   

และใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 

 หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะสําคญัที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551  ที�สาํคญั 5 ประการ ดงันี  
 1. ความสามารถในการสื�อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั งการเจรจาต่อรองเพื�อขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 

ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสื�อสาร ที�มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง

สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              

ที�เผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดขึ น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 

การดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  การทาํงาน และการอยูร่่วมกนั

ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั
หลีกเลี�ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์�ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้�น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 

และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื�อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื�อสาร  
การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551  เพื�อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมได้
อยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี  
           1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

           2. ซื�อสัตยสุ์จริต 

           3.  มีวนิยั 

           4. ใฝ่เรียนรู้ 

           5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

           6.  มุ่งมั�นในการทาํงาน 

           7.  รักความเป็นไทย 

          8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  ปีการศึกษา  2552   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั�นมัธยมศึกษาปีตอนต้นปีที�  1 – 3  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2   ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3   รวมตลอด  3 ปี 

พื�นฐาน/2ภาค เพิ	มเติม/2ภาค พื�นฐาน/2ภาค เพิ	มเติม/2ภาค พื�นฐาน/2ภาค เพิ	มเติม/2ภาค พื�นฐาน เพิ	มเติม 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 

200 (5 นก.) 

120 (3 นก.) 

200 (5 นก.) 

120 (3 นก.) 

200 (5 นก.) 

360 (9 นก.) 

 

600(15นก.) 

 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 480 (12 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 

รวม 
880 (22 นก.) 200 (5 นก.) 880 (22 นก.) 200 (5 นก.) 880 (22 นก.) 200 (5 นก.) 2,640(66นก.) 600(15นก.) 

รวมชั�วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ /ปี 1,080 (27 นก.) 1,080 (27 นก.) 1,080 (27 นก.) 3,240 (81 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ชั�วโมง) 120 120 120 360 

รวมชั�วโมงต่อปีการศึกษา 1,200 1,200 1,200 3,600 

 

 4
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หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  พุทธศักราช 2552 

ระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1) 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 (ภาคเรียนที� 1)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 (ภาคเรียนที� 2) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค) 

 
รายวชิา / กจิกรรม 

เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค 

รายวชิาพื	นฐาน 11 (440)  รายวชิาพื	นฐาน 11 (440) 

ท21101  ภาษาไทย 1 1.5(60)  ท21102   ภาษาไทย 2 1.5(60) 

ค21101  คณิตศาสตร์ 1 1.5(60)  ค21102   คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 

ว21101  วทิยาศาสตร์ 1 1.5(60)  ว21102   วทิยาศาสตร์ 2 1.5(60) 

ส21101  สังคมศึกษา 1 1.5(60)  ส21103   สังคมศึกษา 2 1.5(60) 

ส21102  ประวติัศาสตร์ 1 0.5(20)  ส21104  ประวติัศาสตร์ 2 0.5(20) 

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

พ21102  พลศึกษา 1 0.5(20)  พ21104  พลศึกษา 2 0.5(20) 

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

ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1 1.0(40)  ง21102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2 1.0(40) 

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

รายวชิาเพิมเติม 2.5(100)  รายวชิาเพิมเติม 2.5(100) 

     

     

     

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

• กจิกรรมแนะแนว 20  • กจิกรรมแนะแนว 20 

• กจิกรรมนักเรียน                                                                                             • กจิกรรมนักเรียน                                                                                            

         -  ลูกเสือ-เนตรนารี                                                                           

        -  ชุมนุม 

20 

10 

          -  ลูกเสือ-เนตรนารี                                                                           

         -  ชุมนุม 

20 

15 

• กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10  • กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 600  รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 600 
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หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  พุทธศักราช 2552 

ระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.2) 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 (ภาคเรียนที� 1)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 (ภาคเรียนที� 2) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค) 

 
รายวชิา / กจิกรรม 

เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค 

รายวชิาพื	นฐาน 11 (440)  รายวชิาพื	นฐาน 11 (440) 

ท22101  ภาษาไทย 3 1.5(60)  ท22102   ภาษาไทย 4 1.5(60) 

ค22101  คณิตศาสตร์ 3 1.5(60)  ค22102   คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 

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

ส22101  สังคมศึกษา 3 1.5(60)  ส22103   สังคมศึกษา 4 1.5(60) 

ส22102  ประวติัศาสตร์ 3 0.5(20)  ส22104  ประวติัศาสตร์ 4 0.5(20) 

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

พ22102  พลศึกษา 3 0.5(20)  พ22104  พลศึกษา 4 0.5(20) 

ศ22101  ศิลปะ 3 1.0(40)  ศ22102  ศิลปะ 4 1.0(40) 

ง22101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3 1.0(40)  ง22102  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4 1.0(40) 

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

รายวชิาเพิมเติม 2.5(100)  รายวชิาเพิมเติม 2.5(100) 

     

     

     

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

• กจิกรรมแนะแนว 20  • กจิกรรมแนะแนว 20 

• กจิกรรมนักเรียน                            • กจิกรรมนักเรียน                                                                                            

         -  ลูกเสือ-เนตรนารี                                                   

        -  ชุมนุม 

20 

10 

          -  ลูกเสือ-เนตรนารี                                                                           

         -  ชุมนุม 

20 

15 

• กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10  • กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 600  รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 600 
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หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  พุทธศักราช 2552 

ระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 (ภาคเรียนที� 1)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 (ภาคเรียนที� 2) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค) 

 
รายวชิา / กจิกรรม 

เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค 

รายวชิาพื	นฐาน 11 (440)  รายวชิาพื	นฐาน 11 (440) 

ท23101  ภาษาไทย 5 1.5(60)  ท23102   ภาษาไทย 6 1.5(60) 

ค23101  คณิตศาสตร์ 5 1.5(60)  ค23102   คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 

ว23101  วทิยาศาสตร์ 5 1.5(60)  ว23102   วทิยาศาสตร์ 6 1.5(60) 

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

ส23102  ประวติัศาสตร์ 5 0.5(20)  ส23104  ประวติัศาสตร์ 6 0.5(20) 

พ23101  สุขศึกษา 5 0.5(20)  พ23103  สุขศึกษา 6 0.5(20) 

พ23102  พลศึกษา 5 0.5(20)  พ23104  พลศึกษา 6 0.5(20) 

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

ง23101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5 1.0(40)  ง23102  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6 1.0(40) 

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

รายวชิาเพิมเติม 2.5(100)  รายวชิาเพิมเติม 2.5(100) 

     

     

     

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

• กจิกรรมแนะแนว 20  • กจิกรรมแนะแนว 20 

• กจิกรรมนักเรียน                                                                                     • กจิกรรมนักเรียน                                                                                            

         -  ลูกเสือ/เนตรนารี                                                                           

        -  ชุมนุม/ชมรม 

20 

10 

          -  ลูกเสือ/เนตรนารี                                                                           

         -  ชุมนุม/ชมรม 

20 

15 

• กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10  • กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 600  รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 600 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

โครงสร้าง 

 

       รายวชิาพื�นฐาน  
  

ท21101 ภาษาไทย 1 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ท21102 ภาษาไทย 2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ท22101 ภาษาไทย 3 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ท22102 ภาษาไทย 4 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ท23101 ภาษาไทย 5 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ท23102 ภาษาไทย 6 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

 

       รายวชิาเพิ�มเตมิ  
  

ท20201 เสริมทกัษะภาษา 2  ชั�วโมง/ สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท20202 การอ่านและพิจารณาหนงัสือ 2  ชั�วโมง/ สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท20203 นิทานพื�นบา้น 2  ชั�วโมง/ สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท20204 ภาษาไทยเพื�อกิจธุระ 2  ชั�วโมง/ สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท20205 การพดูและการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 2  ชั�วโมง/ สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท20206 การอ่านงานประพนัธ์เฉพาะเรื�อง 2  ชั�วโมง/ สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท21101      ภาษาไทย 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 1   เวลา 60 ชั�วโมง                 จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที�เป็นบทบรรยายและอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท กาพย์
และกลอน การอ่านจบัใจความสาํคญัจากเรื�องเล่าประสบการณ์ บทสนทนา วรรณคดีในบทเรียน 

บทความ สารคดี บนัเทิงคดี เอกสารทางวชิาการที�มีคาํ ประโยคและขอ้ความที�ตอ้งใชบ้ริบทช่วยพิจารณา 
ความหมาย การอ่านหนงัสือตามความสนใจพร้อมวเิคราะห์คุณค่าที�ไดรั้บจากการอ่านหนงัสือ การคดั

ลายมือตวับรรจงครึ� งบรรทดัตามรูปแบบการเขียนอกัษรไทย  การเขียนสื�อสารแนะนาํตนเอง แนะนาํ
สถานที�สาํคญัต่าง ๆ โดยเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ  เขียนเรียงความเชิงพรรณนา เขียนยอ่

ความจากสื�อต่าง ๆ เช่น  เรื�องสั�น คาํสอน  โอวาท  คาํปราศรัย  สุนทรพจน์  รายงาน  ระเบียบ  คาํสั�ง  บท
สนทนา เรื�องเล่าจากประสบการณ์  เขียนจดหมายส่วนตวั  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  การพดูสรุป

ความ พดูแสดงความรู้ความคิด  จบัประเด็นสาํคญั  วเิคราะห์ขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็นจากเรื�องที�ฟังและ
ดู  การเล่าเรื�องต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์ พดูรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนและ

ทอ้งถิ�นของตน การอธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย  วเิคราะห์ความแตกต่างของภาษาพดูและภาษา
เขียน การแต่งบทกร้อยกรองประเภทกาพยย์านี 11 ใชพ้จนานุกรมช่วยการอ่าน การเขียนและคน้หา

ความหมาย จาํแนกและใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษิต การสรุปเนื�อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที�
อ่านเกี�ยวกบั ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคาํสอนเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ บนัเทิงคดี บนัทึกการ
เดินทาง วรรณกรรมทอ้งถิ�น สรุปความรู้ วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมที�อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ การท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองที�มีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพดูและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั    

มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน รัก
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

ตัวชี�วดั  
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.1/7   ท 1.1 ม.1/8   ท 1.1 ม.1/9    

ท 2.1 ม.1/1   ท 2.1 ม.1/2   ท 2.1 ม.1/3   ท 2.1 ม.1/4   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.1/1   ท 3.1 ม.1/2    ท 3.1 ม.1/3   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  

รวมทั�งหมด    29  ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท21102     ภาษาไทย 2                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 2          เวลา 60 ชั�วโมง     จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที�เป็นบทบรรยายและอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท กลอน 
และโคลงสี�สุภาพ  การอ่านจบัใจความสาํคญัจากเรื�องสั�น  นิทานชาดก  วรรณคดีในบทเรียน งานเขียน

เชิงสร้างสรรค ์ เอกสารทางวิชาการที�มีคาํ ประโยคและขอ้ความที�ตอ้งใชบ้ริบทช่วยพิจารณา ความหมาย 
การอ่านหนงัสือตามความสนใจพร้อมวเิคราะห์คุณค่าที�ไดรั้บจากการอ่านหนงัสือ การเขียนสื�อสารบน
สื�ออิเล็คทรอนิกส์   เขียนยอ่ความจากสื�อต่าง ๆ เช่น  เรื�องสั�น รายงาน  ระเบียบ  คาํสั�ง  เขียนจดหมายกิจ
ธุระ  เขียนรายงานโครงงาน   การพดูสรุปความ พดูแสดงความรู้ความคิด  จบัประเด็นสาํคญั  วเิคราะห์

ขอ้เทจ็จริง และขอ้คิดเห็นจากเรื�องที�ฟังและดู  การเล่าเรื�องต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์ พดูรายงานการศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและทอ้งถิ�นของตน   การสร้างคาํประสม  คาํซํ� า  คาํซอ้นและคาํ
พอ้ง  การแต่งบทกร้อยกรองประเภท 

กลอนสุภาพ  จาํแนกและใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษิต การสรุปเนื�อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที�อ่านเกี�ยวกบั ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคาํสอนเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ บนัเทิงคดี บนัทึกการ

เดินทาง วรรณกรรมทอ้งถิ�น สรุปความรู้ วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมที�อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ การท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรอง 

ที�มีคุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใชก้ระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพดูและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นใน 

การทาํงาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

 

ตัวชี�วดั  

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  

รวมทั�งหมด    25  ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท22101      ภาษาไทย 3                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 1   เวลา 60 ชั�วโมง     จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 
     

                การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที�เป็นบทบรรยายและบทพรรณนาและอ่านบทร้อยกรอง 

และบทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาวและกาพยห่์อโคลง การอ่านจบั

ใจความจากวรรณคดี บทความ บนัทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนโนม้นา้วใจ 

บทความต่างๆ การอ่านตามความสนใจจากหนงัสือนอกเวลาและหนงัสือที�เหมาะสมกบัวยั  การคดั
ลายมือตวับรรจงครึ� งบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา 

การเขียนเรียงความเกี�ยวกบัประสบการณ์  การเขียนยอ่ความจากนิทานคาํสอน บทความวชิาการ 

บนัทึกเหตุการณ์ นิทานชาดก การเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ การเขียนโครงงาน การเขียน

จดหมายกิจธุระ การเขียนวเิคราะห์ วจิารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้จากบทความ 

บทเพลง สารคดี บนัเทิงคดี การพดูสรุปความจากเรื�องที�ฟังและดู การพดูวเิคราะห์และวิจารณ์จากเรื�องที�
ฟังและดู การพดูในโอกาสต่างๆ การพดูรายงานการศึกษา  คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

การสร้างคาํสมาส ลกัษณะของประโยคในภาษาไทยประเภทประโยคสามญั ประโยครวม และ 

ประโยคซอ้น การแต่งกลอนสุภาพ การใชค้าํราชาศพัท ์คาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ  การสรุปเนื1อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมที�อ่านเกี�ยวกบัศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต คาํสอน เหตุการณ์

ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดี  บนัทึกการเดินทาง   การวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีวรรณกรรม

และวรรณกรรมทอ้งถิ�น  การท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองที�มีคุณค่าตาม      ความสนใจ  โดยใช้
กระบวนการอ่าน การเขียน การดูและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

                มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พดู มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

 

ตัวชี�วดั        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 

รวมทั�งหมด    30  ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท22102      ภาษาไทย 4                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 2   เวลา 60 ชั�วโมง  จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

     

                การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที�เป็นบทบรรยายและบทพรรณนาและอ่านบทร้อยกรอง 

และบทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาวและกาพยห่์อโคลง การอ่าน 

จบัใจความจากวรรณคดี บทความ บนัทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนโนม้นา้วใจ 

บทความต่างๆ การอ่านตามความสนใจจากหนงัสือนอกเวลาและหนงัสือที�เหมาะสมกบัวยั  การคดั
ลายมือตวับรรจงครึ� งบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย การเขียนบรรยายและพรรณนา 

การเขียนเรียงความเกี�ยวกบัประสบการณ์  การเขียนยอ่ความจากนิทานคาํสอน บทความวชิาการ 

บนัทึกเหตุการณ์ นิทานชาดก การเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ การเขียนโครงงาน การเขียน

จดหมายกิจธุระ การเขียนวเิคราะห์ วจิารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้จากบทความ 

บทเพลง สารคดี บนัเทิงคดี การพดูสรุปความจากเรื�องที�ฟังและดู การพดูวเิคราะห์และวิจารณ์จาก 

เรื�องที�ฟังและดู การพดูในโอกาสต่างๆ การพดูรายงานการศึกษา  คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

การสร้างคาํสมาส ลกัษณะของประโยคในภาษาไทยประเภทประโยคสามญั ประโยครวม และ 

ประโยคซอ้น การแต่งกลอนสุภาพ การใชค้าํราชาศพัท ์คาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ  การสรุปเนื1อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมที�อ่านเกี�ยวกบัศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต คาํสอน เหตุการณ์
ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดี  บนัทึกการเดินทาง   การวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีวรรณกรรม

และวรรณกรรมทอ้งถิ�น  การท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองที�มีคุณค่าตาม      ความสนใจ  โดยใช้

กระบวนการอ่าน การเขียน การดูและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

                  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พดู มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

ตัวชี�วดั        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 

รวมทั�งหมด    30  ตัวชี�วดั        

 

 



 16

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท23101    ภาษาไทย 5                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3                          ภาคเรียนที� 1   เวลา 60 ชั�วโมง        จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที�เป็นบทความและอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท กลอนบท
ละคร กลอนเสภา การอ่านจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า  บทเรียน ข่าว   และเหตุการณ์

สาํคญั  บทความ เรื�องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    และกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื�น  
การคดัลายมือตวับรรจงครึ� งบรรทดัตามรูปแบบการเขียนอกัษรไทย    เขียนคาํอวยพรในโอกาส

ต่าง ๆ คาํขวญั คาํคม โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ อตัชีวประวติัหรือชีวประวติั เขียนยอ่ความ นิทาน 

ประวติั ตาํนาน สารคดีทางวิชาการ พระราชดาํรัส พระบรมราโชวาท เขียนจดหมายราชการ จดหมาย

เชิญวทิยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห์ จดหมายแสดงความขอบคุณ  

การพดูแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื�องจากการฟังและการดู พดูวเิคราะห์ วิจารณ์จากเรื�องที�
ฟังและดู พดูรายงานการศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

การจาํแนกคาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซอ้น วิเคราะห์ระดบั
ภาษา   

การสรุปเนื�อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที�อ่านเกี�ยวกบัศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต    คาํ
สอน เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ บนัเทิงคดี บนัทึกการเดินทาง  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพดู และนาํไปใชใ้นการสื�อสาร การใชเ้ทโนโลย ี
การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาทกัษะชีวติ       มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พดู       

มีว ินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

การวดัประเมินผล  ใชว้ธีิที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั 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    

รวมทั�งหมด    33  ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท23102     ภาษาไทย 6                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั1นมธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2   เวลา 60 ชั�วโมง                จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ที�เป็นบทความและอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท 

กาพยย์านี 11 กาพยฉ์บงั 16 และโคลงสี�สุภาพ การอ่านจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า  
สารคดีเชิงประวติั ตาํนาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ เรื�องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย    และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น  

การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัตามรูปแบบการเขียนอกัษรไทย    เขียนอธิบาย ชี�แจง แสดง
ความคิดเห็นและโตแ้ยง้ เขียนวเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้ บทโฆษณา 

บทความทางวชิาการ เขียนใยสมคัรงาน เขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ เขียนรายงานโครงงาน  

การพดูโตว้าที พดูอภิปราย พูดยอวาที พดูโนม้นา้ว 

การใชค้าํทบัศพัท ์คาํศพัทบ์ญัญติั อธิบายความหมายคาํศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ การแต่ง

ร้อยกรองโคลงสี�สุภาพ 

วเิคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถิ�น ท่องบลทอาขยาน
และบทร้อยกรองที�มีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน การเขียน การดู การพดู และนาํไปใชใ้นการสื�อสาร การใชเ้ทโนโลย ี
การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาทกัษะชีวติ       มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พดู       

มีว ินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

การวดัประเมินผล  ใชว้ธีิที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั 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    

รวมทั�งหมด    33  ตัวชี�วดั        
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท20201   เสริมทกัษะภาษา                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้                                  เวลา 40 ชั�วโมง                  จาํนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

 ฝึกทกัษะฟัง  พดู  อ่าน  และเขียนเพิ�มเติม  โดยเนน้การจดักิจกรรม  เพื�อใหส้ามารถใชภ้าษาได้
อยา่งคล่องแคล่วยิ�งขึ1น 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อ่านและเขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํและสาํนวนโวหาร  

 2. เล่าเรื�องและยอ่เรื�องจาการอ่านได ้

 3. นาํความรู้และประสบการณ์จากการอ่านมาใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหาได ้  

 4. แสดงความคิดเห็นและประเมินค่าจากเรื�องที�อ่านได ้

 5. อ่านและตรวจสอบความรู้และคน้ควา้เพิ�มเติม 

 6. อ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรองไดไ้พเราะและถูกตอ้ง 

 7. มีมารยาทในการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

 8. เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิและใชภ้าษาอยา่งประณีต 

 9. ใชก้ระบวนการเขียนพฒันางานเขียนได ้

 10. เขียนเรียงความ คาํขวญั และเรียงความเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

 11. แต่งคาํประพนัธ์ได ้

12. มีมารยาทและรับผดิชอบ ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูอยา่งสมํ�าเสมอ 

13.  ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูอยา่งสมํ�าเสมอ 

14. รู้จกัเลือกฟัง ดู สิ�งที�เป็นความรู้และความบนัเทิงอยา่งมีวจิารณญาณ 

15. สังเกตการใชน้ํ. าเสียง กริยาท่าทางและการใชถ้อ้ยคาํของผูพ้ดูได ้

16. นาํความรู้ที�ไดจ้ากการฟัง การดูสื�อรูปแบบต่าง ๆ มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

17. พดูแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ วจิารณ์จากการฟังและการดู โดยใชภ้าษาในการพดูไดต้อ้งเหมาะสมและมีเหตุผล 

18. พดูในโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

19. แสดงมารยาทที�ดีในการฟัง การดูและการพดู 

20. แสดงความสามารถในการใชภ้าษาถูกตอ้งตามระดบัภาษา สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและพฒันาบุคลิกภาพ 

21. ใชท้กัษะภาษาและเทคโนโลยกีารสื�อสารในการพฒันาความรู้อาชีพและการดาํเนินชีวติ 

22. แสดงความสามารถใชภ้าษาอยา่งสร้างสรรคใ์นการเขียนหรือพูดแสดงการยกยอ่งผูใ้ชภ้าษาไทยถูกตอ้งและมีวฒันธรรม 

23. บอกลกัษณะของกวนิีพนธ์ได ้

24. เลือกอ่านวรรณกรรมไดโ้ดยพิจารณาคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ ดา้นสังคมและนาํไปใชใ้นชีวติจริงได ้

25. บอกลกัษณะภูมิปัญญาของภาษาได ้

26. สามารถเลือกหนงัสือที�ตนเองชื�นชอบและนาํแนวคิดมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท20202    การอ่านและพิจารณาหนงัสือ                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้                                  เวลา  40  ชั�วโมง                  จาํนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาหลกัการพิจารณาหนงัสือ  และอ่านหนงัสือซึ�งเป็นที�นิยมหรือที�ควรอ่าน  เพื�อใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการพิจารณาหนงัสือ     สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เกี�ยวกบัหนงัสือที�เลือก
อ่าน และเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ และความเขา้ใจในหลกัการพิจารณาหนงัสือ 

2. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์เกี�ยวกบัหนงัสือที�เลือกอ่าน 

              3.    มีความเพลิดเพลินในการอ่าน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท20203      นิทานพื�นบา้น                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้                                  เวลา  40  ชั�วโมง                  จาํนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

 อ่านจบัใจความสาํคญันิทาน นิยาย หรือตาํนานพื1นบา้นที�มีในทอ้งถิ�นของตน  หรือทอ้งถิ�นอื�น  

เขียนนิทานตามจินตนาการได ้   วเิคราะห์วจิารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นในเรื�องที�อ่านอยา่งมีเหตุผล 
พดูสรุปใจความสาํคญัของเรื�องที�ฟังและดู  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขา้ใจเนื1อเรื�องและยอ่เรื�องจากการอ่านได ้

2. แสดงความคิดเห็นและประเมินค่าจากเรื�องที�อ่าน 

3. ปลูกฝังรักการอ่านหนงัสือประเภทนิทาน 

4. ปลูกฝังนิสัยรักการเขียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอ 

5. ใชก้ระบวนการเขียนพฒันางานเขียนนิทานอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีมารยาทในการเขียน 

6. แสดงบทบาทสมมุติใชน้ํ1าเสียง กริยาท่าทางและถอ้ยคาํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. พดูแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วจิารณ์จากการฟัง การดู โดยใชภ้าษาในการพูดไดถู้กตอ้ง 

    เหมาะสมและมีเหตุผลและแสดงมารยาทที�ดีในการฟัง การดู 

8. เลือกอ่านหนงัสือประเภทวรรณกรรมไดโ้ดยพิจารณาคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ ดา้นสังคมและ 

    นาํไปใชใ้นชีวติจริงได ้

9. บอกลกัษณะภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นในการใชภ้าษาเล่านิทานได ้

10. เลือกหนงัสือนิทานที�ตนเองชื�นชอบและนาํแนวคิดมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท20204     ภาษาไทยเพื�อกิจธุระ                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้                                  เวลา  40  ชั�วโมง                  จาํนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

 

 ฝึกการใชภ้าษาในการติดต่อกิจธุระที�เกี�ยวกบัชีวติประจาํวนั       กิจธุระเกี�ยวกบังานอาชีพและ
กิจธุระเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�พลเมือง        เพื�อใหส้ามารถใชภ้าษาติดต่อกิจธุระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  และเห็นความสาํคญัของภาษาที�ใชใ้นการติดต่อกิจธุระ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของคาํวา่กิจธุระได ้

2. บอกขอบเขตของกิจธุระได ้

3. บอกลกัษณะภาษาที�ใชใ้นการติดต่อกิจธุระได ้

4. บอกหลกัสาํคญัของการเขียนประกาศ 

5. เขียนคาํแนะนาํง่าย ๆ ตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

6. เลือกสื�อที�ใชใ้นการเผยแพร่ประกาศ คาํแนะนาํ คาํชกัชวน เพื�อใหก้ารสื�อสารไดผ้ลดี 

7. เลือกเอกสารชกัชวนที�มีประโยชน์มาแสดงในชั1นและประเมินค่า 

8. เขียนหรือกรอกขอ้ความลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ไดต้รงตามจุดประสงค ์

9. แสดงความรู้ความเขา้ใจในขั1นพื1นฐานเกี�ยวกบัเอกสารสิทธิที�เกี�ยวขอ้งอยูเ่สมอใน 

    ชีวติประจาํวนั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท20205    การพดูการเขียนเชิงสร้างสรรค ์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้                     เวลา 40 ชั�วโมง                     จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 

 

 

 ฝึกพดูในโอกาสต่าง ๆ   และฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  ทั1งร้อยแลว้และร้อยกรอง  โดยเลือกใช้

โวหารไดอ้ยา่งเหมาะสม  เพื�อใหส้ามารถพดูและเขียนไดอ้ยา่งมีศิลปะ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เรื�องความสาํคญัของการใชภ้าษาเชิงสร้างสรรค ์

     1.1 อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรคแ์ละการใชภ้าษาเชิงสร้างสรรค ์

     1.2 บอกวธีิพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องตนเองได ้

 2. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารเลือกสรรคาํและการเลือกใชโ้วหารเหมาะแก่การพูดและ 

                  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                  2.1 บอกความแตกแต่งระหวา่งภาษาทั�วไปกบัภาษาเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

                  2.2 สามารถเลือกคาํและโวหารให้เหมาะสมกบัการพดูและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

 3. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะและหลกัการพดูเชิงสร้างสรรค ์

                  3.1 เตรียมเนื1อหาและวธีินาํเสนอการพดูเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

                  3.2 วเิคราะห์การพดูเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

 4. มีความรู้ความเขา้ใจวธีิพดูเชิงสร้างสรรคใ์นแนวต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการพดูและมี 

                  ทกัษะดา้นการพดูเชิงสร้างสรรค ์

      4.1 บอกหลกัการพดูเชิงสร้างสรรคต์ามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ได ้  

                   4.2 พดูเชิงสร้างสรรคต์ามวตัถุประสงค ์  
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท20206   การอ่านงานประพนัธ์เฉพาะเรื�อง                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้                                  เวลา  40  ชั�วโมง                  จาํนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

         ศึกษาหลกัการวจิารณ์เบื1องตน้ โดยวิเคราะห์งานประพนัธ์ที�กาํหนดใหด้า้นรูปแบบ  โครงเรื�อง     

ลกัษณะของตวัละคร  การใชถ้อ้ยคาํสาํนวน  และวธีิเสนอเรื�อง   และฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์  

เพื�อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจในหลกัการวจิารณ์  และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์เกี�ยวกบั
งานประพนัธ์ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์และวจิารณ์งานประพนัธ์เรื�องที�อ่านในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 

2. วจิารณ์ลกัษณะรูปแบบ โครงเรื�อง และตวัละครในงานประพนัธ์ที�อ่านได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

โครงสร้าง 

 

      รายวชิาพื�นฐาน  
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ค21102 คณิตศาสตร์ 2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ค22102 คณิตศาสตร์ 4 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

 

     รายวชิาเพิ
มเตมิ 

ค21201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค21202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค22201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค22202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค23201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค23202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค21101      คณิตศาสตร์ 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1      ภาคเรียนที�    1     เวลาเรียน  60   ชั�วโมง     จํานวน  1.5 หน่วยกติ 

 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.     ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจาํนวนนบัและใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา 

จาํนวนเตม็  จาํนวนเตม็บวก  จาํนวนเต็มลบ  และศูนย ์  การเปรียบเทียบจาํนวนเตม็  การหาผลลพัธ์

และอธิบายผลที�เกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  และหารจาํนวนเตม็พร้อมทั�งบอกความสมัพนัธ์ของการดาํเนินการ  

การนาํความรู้และสมบติัเกี�ยวกบัจาํนวนเตม็ไปใช ้และตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้    

เลขยกกาํลงั การเขียนเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็มแทนจาํนวน  การใชเ้ลขยกกาํลงัในการ

เขียนแสดงจาํนวนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)  A�10n  เมื�อ 1 ≤ A< 10  และ n เป็น

จาํนวนเต็มบวก   การคูณและหารของเลขยกกาํลงัที�มีฐานเดียวกนั  และเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ การตระหนกั
ถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้  

พื�นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใชว้งเวียนและสนัตรง   และขั�นตอนการสร้าง
พื�นฐานดงันี�     การสร้างส่วนของเสน้ตรงใหย้าวเท่ากบัความยาวของส่วนของเส้นตรงที�กาํหนดให ้ การแบ่งครึ� ง
ส่วนของเส้นตรงที�กาํหนดให ้   การสร้างมุมใหมี้ขนาดเท่ากบัขนาดของมุมที�กาํหนดให ้  การแบ่งครึ� งมุมที�
กาํหนดให ้   การสร้างเสน้ตั�งฉากจากจุดภายนอกมายงัเสน้ตรงที�กาํหนดให ้   การสร้างเสน้ตั�งฉากที�จุดจุดหนึ�ง
บนเสน้ตรงที�กาํหนดให ้  การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ  โดยใชก้ารสร้างพื�นฐานทางเรขาคณิต การสืบเสาะ  

สงัเกต  และคาดการณ์เกี�ยวกบัสมบติัทางเรขาคณิต     

ความน่าจะเป็น     การทดลองสุ่มและเหตุการณ์   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

      โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การ
แกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด ทกัษะ
กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะ
สาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็น
ระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณและ
มีความเชื�อมั�นในตนเองmการวดัและประเมินผล  ใชวิ้ธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้ง
กบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 
ตัวชี�วดั                  ค 1.1 ม. 1/2       ค 1.2 ม. 1/1         ค 1.2 ม. 1/3      ค 1.2 ม. 1/4     ค 1.4 ม. 1/1 

           ค 3.1 ม. 1/1       ค 3.1 ม. 1/2         ค 3.1 ม. 1/3      ค 6.1 ม. 1/1     ค 6.1 ม. 1/2          

                              ค 6.1 ม. 1/3       ค 6.1 ม. 1/4         ค 6.1 ม. 1/5      ค 6.1 ม. 1/6      
รวมทั�งหมด    14   ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค21102    คณิตศาสตร์ 2                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1      ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  60   ชั�วโมง     จํานวน  1.5 หน่วยกติ 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี� 

             เศษส่วนและทศนิยม  การเขียนเศษส่วนดว้ยทศนิยมและเขียนทศนิยมซํ! าเป็นเศษส่วน 

การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนและทศนิยม  โจทยปั์ญหาหรือ

สถานการณ์เกี�ยวกบัเศษส่วนและทศนิยม     

              การประมาณค่า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ารประมาณค่า     

              คู่อนัดับและกราฟ  คู่อนัดบั  กราฟ  การนาํไปใช ้  

              สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แบบรูปและความสัมพนัธ์  คาํตอบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  

การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใชส้มบติัของการเท่ากนั      โจทยส์มการเกี�ยวกบัสมการเชิงเส้น 

ตวัแปรเดียว   

               ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ     ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที�เกิด
จากการคลี�รูปเรขาคณิตสามมิติ    ภาพสองมิติที�ไดจ้ากการมองทางดา้นหนา้ (front view)  ดา้นขา้ง  

(side  view)  หรือดา้นบน (top  view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ       การวาดหรือประดิษฐรู์ปเรขาคณิต 

ที�ประกอบขึ!นจากลูกบาศก ์   

              โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  

การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  

ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวินยั   ใฝ่

เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื!อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ตวัชี�วดั   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 

รวมทั�งหมด    15   ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

ค22101    วชิา คณิตศาสตร์ 3                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2       ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  60  ชั�วโมง       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
อตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการนาํไปใช ้

การวดัความยาว พื!นที� และการนาํไปใช้ การเลือกใช้หน่วยการวดัเกี�ยวกบัความยาวและพื!นที� 
การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื!นที� ปริมาตร และนํ!าหนกัและการนาํไปใช ้การใชค้วามรู้เกี�ยวกบัความยาว
และพื!นที�ในการแกปั้ญหา 

 แผนภูมิรูปวงกลม อ่านและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิรูปวงกลม 

 การเลื�อนขนาน การสะทอ้น และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกดัฉากและการ

นาํไปใช ้

 ความเท่ากนัทุกประการ ด้านและมุมคู่ที�มีขนาดเท่ากนัของรูปสามเหลี�ยมสองรูปที�เท่ากนัทุก
ประการ    รูปสามเหลี�ยมสองรูปที�ความสัมพนัธ์กนัแบบ ดา้น-มุม-ดา้น,  มุม-ดา้น-มุม,   ดา้น-ดา้น-ดา้น 

และมุม-มุม-ดา้น 

 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัที�ใกล้ตัวผูเ้ รียนใช้วิธีการที�
หลากหลาย พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ ดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้
สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียน คือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหา 
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ตวัชี�วดั                   ค 1.1     ม.2/4       

                               ค 1.4     ม.2/1        ม.2/2       ม.2/3          

                               ค 2.2      ม.2/1      

  ค 3.2      ม.2/1        ม.2/3       ม.2/4         

  ค 4.2      ม.2/2 

                                 ค 6.1        ม.2/1     ม.2/2      ม.2/3        ม.2/4      ม.2/5     ม.2/6       

รวมทั�งหมด    15   ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค22102    วชิา คณิตศาสตร์ 4                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2       ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  60  ชั�วโมง       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบัและการนาํไปใช ้

เศษส่วนและทศนิยมซํ! าจาํนวนตรรกยะและจาํนวนอตรรกยะ รากที�สองและรากที�สามของ
จาํนวนจริง และการนาํไปใช้ การหารากที�สองและรากที�สามของจาํนวนเต็มโดยการแยกตวัประกอบ
และนาํไปใช ้

โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

สมบติัของเส้นขนาน การใช้สมบติัเกี�ยวกบัความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี�ยมและ
สมบติัของเส้นขนานในการใหเ้หตุผลและการแกปั้ญหา 

 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัที�ใกล้ตัวผูเ้ รียนใช้วิธีการที�
หลากหลาย พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ ดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้
สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้

เกิดในตวัผูเ้รียน คือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหา 
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ตัวชี�วดั                     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       

รวมทั�งหมด    15   ตัวชี�วดั        
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค23101    วชิา  คณิตศาสตร์ 5                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  60   ชั�วโมง     จํานวน  1.5 หน่วยกติ 

 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
พื�นที�ผวิและปริมาตร   รูปเรขาคณิตสามมิติ  พื!นที�ผวิของปริซึมและทรงกระบอก  ปริมาตรของ

ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย  และทรงกลม  เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบ

เดียวกนัหรือต่างระบบ  และเลือกใชห้น่วยการวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กราฟ กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณที�มีความสัมพนัธ์เชิงเส้น กราฟของสมการเชิง
เส้นสองตวัแปร   กราฟกบัการนาํไปใช ้    

ระบบสมการเชิงเส้น  ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร  การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร

และกราฟ   โจทยส์มการเชิงเส้นสองตวัแปร   

ความคล้าย    รูปเรขาคณิตที�คลา้ยกนั   รูปสามเหลี�ยมที�คลา้ยกนัและการนาํไปใช ้    

             โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  

การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวนิยั   ใฝ่

เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื!อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ตัวชี�วดั               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    

รวมทั�งหมด    18  ตัวชี�วดั        
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                     คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค23102    วชิา  คณิตศาสตร์ 6                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3      ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  60   ชั�วโมง     จํานวน  1.5 หน่วยกติ 

 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
             อสมการ   อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   การแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   โจทยปั์ญหา

เกี�ยวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว     

              ความน่าจะเป็น     ความน่าจะเป็น    การทดลองสุ่มและเหตุการณ์    ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์   ความน่าจะเป็นกบัการตดัสินใจ     

              สถิติ   ขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูล   ค่ากลางของขอ้มูล   

              ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์   กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัตรีโกณมิติ   

              โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  

การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวินยั   ใฝ่

เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื!อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั                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 5.1 ม. 3/1 

ค 5.1 ม. 3/2  ค 5.1 ม. 3/3  ค 5.1 ม. 3/4 

ค 5.2 ม. 3/1  ค 5.3 ม. 3/1  ค 5.3 ม. 3/2 

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       

รวมทั�งหมด    18  ตัวชี�วดั        
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค21201    วชิา เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1       ภาคเรียนที�  1       เวลาเรียน  40  ชั�วโมง        จํานวน  1  หน่วยกติ 

 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
การประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จาํนวนนบั ร้อยละในชีวติประจาํวนั ปัญหาชวนคิด 

จํานวนและตัวเลข ระบบตวัเลขโรมนั ระบบตวัเลขฐานต่าง ๆ  

การประยุกต์เกี�ยวกบัจํานวนเต็มและเลขยกกาํลงั การคิดคาํนวณโจทยปั์ญหา 

การสร้าง การสร้างรูปสามเหลี�ยมและรูปสี�เหลี�ยมดา้นขนาน สร้างมุมขนาดต่าง ๆ  
 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัที�ใกล้ตัวผูเ้ รียนใช้วิธีการที�
หลากหลาย พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ ดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้
สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียน คือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหา 
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใชค้วามรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่างๆได ้

2.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้

3.  อ่านและเขียนตวัเลขโรมนัได ้

4.  บอกค่าของเลขโดดในตวัเลขฐานต่างๆที�กาํหนดใหไ้ด ้

5.  เขียนตวัเลขฐานที�กาํหนดใหเ้ป็นตวัเลขฐานต่างๆได ้

6.  ใชค้วามรู้เกี�ยวกบัจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงัในการแกปั้ญหาไดโ้ดยตระหนกั 

                      ถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้

7.  ใชก้ารสร้างพื-นฐานสร้างรูปที�ซบัซอ้นขึ-นได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค21202    วชิา เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1       ภาคเรียนที�  2       เวลาเรียน  40  ชั�วโมง        จํานวน  1  หน่วยกติ 

 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล การให้เหตุผลในชีวิตประจาํวนั การให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์อยา่งง่าย 

พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเอกนาม พหุนาม การบวกการลบพหุ

นาม การคูณและการหารพหุนามอยา่งง่าย 

การประยุกต์ 2 การประยุกต์ของจาํนวนและพีชคณิต การประยุกต์ทางเรขาคณิตและการวดั

ปัญหาทา้ใหคิ้ด 

 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัที�ใกล้ตัวผูเ้ รียนใช้วิธีการที�
หลากหลาย พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ ดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้

สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียน คือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี

ความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหา 
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  สงัเกต  ใหข้อ้ความคาดการณ์และใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์อยา่งง่ายได ้

2.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได ้

3.  หาผลคูณและผลหารของพหุนามอยา่งง่ายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค22201    วชิา เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2       ภาคเรียนที�  1       เวลาเรียน  40  ชั�วโมง        จํานวน  1  หน่วยกติ 

 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
 สมบัติของเลขยกกําลัง บทนิยามและสมบติัอื�น ๆ ของเลขยกกาํลงั การคูณและการหารเลขยก
กาํลงัที�มีเลขชี!กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม และการนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ การใชเ้ลข

ยกกาํลงัในการเขียนแสดงจาํนวนที�มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคาํนวณ
เกี�ยวกบัจาํนวนที�อยูใ่นรูปสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 

 พหุนามและเศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การ

บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนามที�หนุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ�ง 

 การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อตัราส่วนและ

สัดส่วน การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัโดยใชร้้อยละ 

 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลงทาง

เรขาคณิต การออกแบบโดยใชก้ารแปลงทางเรขาคณิต   

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัที�ใกล้ตัวผูเ้ รียนใช้วิธีการที�
หลากหลาย พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ ดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้
สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียน คือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหา 
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  คูณและหารจาํนวนที�เขียนอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี-กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ 

                     โดยใชบ้ทนิยามและสมบติัของเลขยกกาํลงัและนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

2.  คาํนวณและใชเ้ลขยกกาํลงัในการเขียนแสดงจาํนวนที�มีค่านอ้ยๆหรือมากๆ 

                     ในรูปสญักรณ์วทิยาศาสตร์ไดโ้ดยใหต้ระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้

3.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  พหุนามได ้
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4.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วนของพหุนามที�พหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ�งได ้

5.  ใชค้วามรู้เกี�ยวกบัอตัราส่วน  สดัส่วน  และร้อยละ  แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆไดโ้ดยใหต้ระหนกัถึง 

     ความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้

6.  ใชค้วามรู้เกี�ยวกบัการเลื�อนขนาน   การสะทอ้น และการหมุน  ในการสร้างสรรคง์านศิลปะหรือออกแบบได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค22202    วชิา เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2       ภาคเรียนที�  2       เวลาเรียน  40  ชั�วโมง        จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้

สมบติัการแจกแจง การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที�อยูใ่นรูป ax2 + bx + c เมื�อ a , b , c  เป็นค่า

คงตวัและ a > 0 การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที�อยู่ในรูปกาํลงัสองสมบูรณ์ การแยกตวั
ประกอบของพหุนามดีกรีสองที�อยูใ่นรูปผลต่างกาํลงัสอง 

 สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียว โดยใชก้ารแยกตวัประกอบ 

การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบ 

 การแปรผนั การแปรผนัโดยตรง การแปรผนัแบบผกผนั การแปรผนัแบบเกี�ยวเนื�องการนาํไปใช ้

 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัที�ใกล้ตัวผูเ้ รียนใช้วิธีการที�
หลากหลาย พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ ดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้

สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียน คือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี

ความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหา 
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้    
 

1.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้

2.  แกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้

3.  แกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้ โดยใหต้ระหนกัถึง 

     ความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้

4.  เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณต่างๆที�แปรผนัต่อกนัได ้ แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ที� 
     กาํหนดโดยใชค้วามรู้เกี�ยวกบัการแปรผนัได ้ โดยใหต้ระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค23201    วชิา  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
 กรณฑ์ที�สอง   สมบติัของ a  เมื�อ a≥ 0    การดาํเนินการของจาํนวนจริงซึ� งเกี�ยวกบักรณ์ที�สอง   
การนาํไปใช ้

              การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที�เป็นผลต่างของ
กาํลงัสอง   การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวธีิทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์   การแยกตวั

ประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวา่สองที�มีสัมประสิทธิ: เป็นจาํนวนเตม็   การแยกตวัประกอบของพหุนามที�
มีสัมประสิทธิ: เป็นจาํนวนเต็มโดยใชท้ฤษฎีบทเศษเหลือ 

สมการกาํลงัสอง   ทบทวนสมการกาํลงัสอง   การแกส้มการกาํลงัสองโดยวธีิทาํเป็นกาํลงัสอง

สมบูรณ์   โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัสมการกาํลงัสอง 

พาราโบลา   สมการของพาราโบลา   พาราโบลาที�กาํหนดดว้ยสมการ  y = ax2 เมื�อ a ≠ 0   

พาราโบลาที�กาํหนดดว้ยสมการ    y  =  ax2 + k  เมื�อ  a ≠ 0          พาราโบลาที�กาํหนดดว้ยสมการ 

Y  =  a(x-h)2 + k  เมื�อ  a ≠ 0         พาราโบลาที�กาํหนดดว้ยสมการ  y  =  ax2 + bx + c  เมื�อ  a ≠ 0 

 พื�นที�ผวิและปริมาตร    พื!นที�ผวิของ  พีระมิด   กรวย   และทรงกลม    การนาํไปใช ้

      โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  
การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 
โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวนิยั   ใฝ่
เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื!อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจในเรื�อง สมบติัของจาํนวนจริงที�อยูใ่นรูปกรณฑที์�สอง 

2.  สามารถนาํความรู้ในเรื�อง  การบวก  ลบ  คูณ  และหาร จาํนวนจริงที�อยูใ่นรูปกรณฑที์�สอง  ไปใชไ้ด ้

3.  สามารถแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที�เป็นผลต่างของกาํลงัสองได ้

4.  สามารถแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวธีิทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์ได ้
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5.  สามารถแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวา่สองที�มีสมัประสิทธิ7 เป็นจาํนวนเตม็ได ้

6.  สามารถแยกตวัประกอบของพหุนามที�มีสมัประสิทธิ7 เป็นจาํนวนเตม็โดยใชท้ฤษฎีบทเศษเหลือได ้

7.  สามารถแกส้มการกาํลงัสองโดยวธีิทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์  หรือใชสู้ตรได ้

8.  สามารถแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัสมการกาํลงัสองได ้

9.  สามารถเขียนกราฟและบอกลกัษณะของกราฟพาราโบลาที�กาํหนดดว้ยสมการได ้

10. สามารถหาพื-นที�ผิวของพีระมิด  กรวย  ทรงกลม  และนาํไปใชไ้ด ้

11. สามารถหาปริมาตรของพีระมิด  กรวย  ทรงกลม  และนาํไปใชไ้ด ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค23202    วชิา  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3      ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 
 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี!  
 การให้เหตุผลเกี�ยวกบัรูปสามเหลี�ยมและรูปสี�เหลี�ยม  ความรู้พื!นฐานเกี�ยวกบัการใหเ้หตุผลทาง

เรขาคณิต    ทฤษฎีบทเกี�ยวกบัรูปสามเหลี�ยมและรูปสี�เหลี�ยม   การสร้าง 

ระบบสมการ  ระบบสมการที�ประกอบดว้ยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง  ระบบสมการที�
ประกอบดว้ยสมการดีกรีสองทั!งสองสมการ 

วงกลม   วงกลม มุมที�จุดศูนยก์ลางและมุมในส่วนโคง้ของวงกลม  คอร์ด   เส้นสัมผสัวงกลม 

เศษส่วนของพหุนาม   การดาํเนินการของเศษส่วนของพหุนาม   การแกส้มการเศษส่วนของ 

พหุนาม   โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเศษส่วนของพหุนาม 

การสํารวจความคิดเห็น  วธีิสาํรวจความคิดเห็น    การนาํผลการสาํรวจความคิดเห็นไปใชป้ระโยชน์ 

      โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  
การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 
โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั!งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวนิยั   ใฝ่
เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื!อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องเกี�ยวกบัการให้เหตุผลทางเรขาคณิต 

2.  สามารถนาํความรู้ไปใชพ้ิสูจน์ในเรื�องทฤษฎีบทเกี�ยวกบัรูปสามเหลี�ยมได ้

3.  สามารถนาํความรู้ไปใชพ้ิสูจน์ในเรื�องทฤษฎีบทเกี�ยวกบัรูปสี�เหลี�ยมได ้

4.  สามารถนาํความรู้ไปสร้างรูปสามเหลี�ยมและรูปสี�เหลี�ยมได ้

5.  สามารถแกร้ะบบสมการที�ประกอบดว้ยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองได ้

6.  สามารถแกร้ะบบสมการที�ประกอบดว้ยสมการดีกรีสองทั,งสองสมการได ้

7.  สามารถนาํความรู้เรื�อง วงกลม  มุมที�จุดศูนยก์ลางและมุมในส่วนโคง้ของวงกลม  ไปใชไ้ด ้

8.  สามารถนาํความรู้เรื�อง คอร์ด  และเส้นสมัผสัวงกลม  ไปใชไ้ด ้

9.  สามารถ บวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วนของพหุนามได ้

10. สามารถแกส้มการเศษส่วนของพหุนามได ้

11. สามารถแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเศษส่วนของพหุนามได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วทิยาศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

                                                        โครงสร้าง 

      รายวชิาพื�นฐาน  
ว21101 วทิยาศาสตร์ 1 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว21102 วทิยาศาสตร์ 2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว22101 วทิยาศาสตร์ 3 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว22102 วทิยาศาสตร์ 4 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว23101 วทิยาศาสตร์ 5 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว23102 วทิยาศาสตร์ 6 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

     รายวชิาเพิ�มเตมิ 

ว21201 ทกัษะวทิยาศาสตร์ 1 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว21202 ทกัษะวทิยาศาสตร์ 2 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว22201 ทกัษะวทิยาศาสตร์ 3 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว22202 ทกัษะวทิยาศาสตร์ 4 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว23201 ทกัษะวทิยาศาสตร์ 5 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว23202 ทกัษะวทิยาศาสตร์ 6 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว21101   วทิยาศาสตร์ 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 1     เวลาเรียน  60  ชั�วโมง     จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

 

 ศึกษาวิเคราะห์  รูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ� งมีชีวิต  เซลล์เดียว และหลายเซลล ์ 

ส่วนประกอบและหนา้ที�สําคญัของเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์ กระบวนการสารผา่นเซลล์โดยการแพร่และ
ออสโมซิส   ปัจจยัที�จาํเป็นและผลที�ไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  โครงสร้าง  การลาํเลียงนํ/ า
ของพืช  การสืบพันธ์ุของพืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช  การตอบสนองของพืช            

เทคโนโลยีชีวภาพ   การจาํแนกสาร  ความเป็นกรด–เบส  ของสารละลาย  ความเขม้ขน้  การเปลี�ยนแปลง 

และปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนสถานะและการละลายของสาร 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ  ตรวจสอบ            

การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปราย  เพื�อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  
มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  

รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวินยัและค่านิยมที�เหมาะสม  โดยใชก้ารวดัและประเมินผลดา้น
แบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการแบบประเมินคุณลกัษณะที�
พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์  แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม  แบบประเมินความสามารถใน

การแกปั้ญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

 

ตัวชี�วดั 

ว 1.1  ม. 1/1 – 13   ว 3.1  ม. 1/1 – 4   ว 3.2  ม. 1/1 – 3   ว 8.1 ม. 1/1 – 9  

รวมทั�งหมด  29  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว21102    วทิยาศาสตร์ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 2     เวลาเรียน  60  ชั�วโมง     จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

 

 ศึกษาวิเคราะห์  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  การกระจดัอตัราเร็ว  ความเร็วในการ

เคลื�อนที�ของวตัถุ  การหาแรงลพัธ์  และแรงลพัธ์ที�กระทาํต่อวตัถุ  อุณหภูมิ  การถ่ายโอนความร้อน  การ
แผ่รังสีความร้อน  สมดุลความร้อน  องค์ประกอบและการแบ่งชั/นบรรยากาศ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ  ความชื/น  และความกดอากาศ  การเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ  รู

โหวโ่อโซนและฝนกรดที�มีต่อสิ�งมีชีวติ และสิ�งชีวติ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ  ตรวจสอบ            

การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปราย  เพื�อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  
มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม 

รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั และค่านิยมที�เหมาะสม  โดยใชก้ารวดัและประเมินผลดา้น
แบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการแบบประเมินคุณลกัษณะที�
พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์  แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม  แบบประเมินความสามารถใน

การแกปั้ญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

 

ตัวชี�วดั 

ว 4.1  ม. 1/1 – 2   ว 5.1  ม. 1/1 – 4   ว 6.1  ม. 1/1 – 7   ว 4.1  ม. 8/1 – 9   

รวมทั�งหมด  22  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ว 22101   วทิยาศาสตร์ 3                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2          ภาคเรียนที� 1    เวลาเรียน  3  ชั�วโมง          จํานวน  1.5  หน่วยกติ   
  
                    ศึกษาวเิคราะห์  โครงสร้างและหนา้ที�ของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตวแ์ละมนุษย ์  การ

เจริญเติบโตของสัตวแ์ละมนุษย ์ อาหาร  ความสาํคญัของอาหารต่อเพศต่อวยั ผลของการใช้

เทคโนโลยชีีวภาพ สารในสิ�งเสพติด  ธาตุและสารประกอบ  การเปลี�ยนแปลงของสาร  การเกิด

สารละลาย  การเปลี�ยนสถานะ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  ในชีวติประจาํวนัและผลของ

ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ�งที�มีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม   
      โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   สืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การสังเกต  

การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย สรุปผล  โดยกาํหนดสมรรถะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดใน 
ตวัผูเ้รียน  มี มีความสามารถในการสื�อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแกปั้ญหา  
มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  เพื�อใหเ้กิดความรู้ ความคิด   
ความเขา้ใจ สื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั

ของตนเอง  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และ ค่านิยมที�เหมาะสม  
                      โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ   แบบประเมินจากสภาพจริง   แบบประเมิน

ทกัษะกระบวนการ แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์  แบบประเมินดา้นเจตคติใน

การทาํงานกลุ่ม  แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา    แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์ 
               

 ตัวชี�วดั   ว 1.1  ม.2/1-6      ว3.1  ม.2/1-3 

รวมทั�งหมด  9  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ว22102   วทิยาศาสตร์ 4                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2        ภาคเรียนที� 1        เวลาเรียน  3  ชั�วโมง            จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 

                 ศึกษาวเิคราะห์ แรงและการเคลื�อนที� การสะทอ้นและการหกัเหของแสง  การเกิดภาพจา

กระจกเงาและเลนส์  เลเซอร์และเส้นใยนาํแสง ความสวา่งและการมองเห็น  ดิน หิน แร่    ปิโตรเลียม  

นํ2า   โลกและการเปลี�ยนแปลงของเปลือกโลก   
                  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ 
การสังเกต การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย สรุปผล   โดยกาํหนดสมรรถะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการ
ใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน    ความสามารถในการสื�อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  เพื�อใหเ้กิดความรู้   
ความคิด   ความเขา้ใจ    สื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัของตนเอง  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวินยั  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยมที�เหมาะสม                          
                  โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ   แบบประเมินจากสภาพจริง   แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการ แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์  แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงาน

กลุ่ม  แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา    แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์
 

ตัวชี�วดั        ว4.1  ม.2/1-2     ว5.1 ม.2/1-3    ว6.1 ม.2/1-10 

รวมทั�งหมด   15  ตัวชี�วดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

คาํอธิบายรายวชิา 

ว23101    วทิยาศาสตร์ 5                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์                                

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 3                ภาคเรียนที� 1   เวลาเรียน   60   ชั�วโมง       จํานวน 1.5  หน่วยกติ    

                          

              ศึกษา    วเิคราะห์   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/  
กระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  ความผดิปกติและโรคทางพนัธุกรรม  

ความหลากหลายทางชีวภาพ   สิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�น   ทรัพยากรธรรมชาติ  แรงและการเคลื�อนที�  
พลงังาน           

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ   

การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื�อให้เกิดความคิด  ความเขา้ใจ สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  

มีความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  สามารถใชเ้ทคโนโลย ี  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มี

จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม   มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  ซื�อสัตย์
สุจริต และมีวนิยั  

 โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ     แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการ  แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์                      แบบประเมิน 

ดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

 

ตัวชี�วดั         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       

รวมทั�งหมด    32   ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ว23102    วทิยาศาสตร์ 6                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์                                

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 3         ภาคเรียนที� 2  เวลาเรียน   60   ชั�วโมง          จํานวน  1.5   หน่วยกติ                             

                  

 ศึกษา    วเิคราะห์   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า    วงจรไฟฟ้าในบา้น   

 พลงังานไฟฟ้า   ชิ/นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื/องตน้  ส่วนประกอบของ 

ระบบสุริยะ   กลุ่มดาวฤกษ ์  กาแล็กซี   เอกภพ   เทคโนโลยอีวกาศ  ดาวเทียม   ยานอวกาศ    

 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ   

การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื�อให้เกิดความคิด  ความเขา้ใจ สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  

มีความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  สามารถใชเ้ทคโนโลย ี  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มี

จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม   มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  ซื�อสัตย์
สุจริต และมีวนิยั  

 โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ     แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการ  แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์   แบบประเมินดา้น 

เจตคติในการทาํงานกลุ่ม   แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา  แบบทดสอบ 

ความคิดสร้างสรรค ์

 

ตัวชี�วดั       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       

รวมทั�งหมด    18   ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิ	มเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว21201    ทกัษะวทิยาศาสตร์ 1                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั�น   มัธยมศึกษาปี� ที�  1     ภาคเรียนที�  1           เวลาเรียน  20  ชั�วโมง   จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

         

            ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและร่วมทาํกิจกรรมกลุ่ม  ซึ� งจดัไวใ้นลกัษณะต่างๆ  จากอุปกรณ์ 

สาํเร็จรูปที�มีเป็นของเล่นและเกม   
             โดยศึกษาอุปกรณ์หรือเกมแต่ละชิ/นใหข้า้ใจและทาํกิจกรรมตามที�กาํหนดไว ้ เพื�อใหส้นุก
เพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมเป็นขั/นตอนและริเริ�มสร้างสรรคด์ดัแปลงอุปกรณ์หรือเกมนั/นๆ 

ดว้ยตนเอง  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีความซื�อสัตย ์ มีระเบียบวนิยั  มีความรับผิดชอบ 

              การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื/อหา 

และทกัษะที�ตอ้งการวดั  

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายระหวา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งมีชีวติกบัสิ�งไม่มีชีวติ  และความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งมีชีวติดว้ยกนั
ในระบบนิเวศ 

 2.   ตะหนกัถึงการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่า  มีการพฒันาอนุรักษค์วบคู่กนัไปเพื�อให้
สิ�งแวดลอ้มคงสภาพที�ดีเสมอ 

 3.  อธิบายวฏัจกัรของนํ. า  โซ่อาหาร  วฏัจกัชีวติของผีเสื.อ 

 4.  ทดลองและอธิบายเกี�ยวกบัสารแม่เหลก็ 

 5.  ฝึกความเป็นคนช่างคิด  ช่างสงัเกตและพยายามจะอธิบายสิ�งที�พบเห็น 

 6.  อธิบายความแตกต่างของอาํนาจการดูดสารแม่เหลก็  เมื�อพนัลวดทองแดงมากนอ้ยต่างกนั 

 7.  ฝึกทกัษะการสงัเกต  การพยากรณ์  การตั.งสมมติฐาน  การสื�อความหมายขอ้มูล 

 8.  สร้างเจตคติที�ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว21202    ทกัษะวทิยาศาสตร์ 2                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั�น   มัธยมศึกษาปี� ที�  1     ภาคเรียนที�  2           เวลาเรียน  20  ชั�วโมง   จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

             ศึกษาและทดลองจากกิจกรรมที�จดัไวใ้นรูปแบบต่างๆ  เกี�ยวกบัการแกปั้ญหา   
            โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  เพื�อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ถึง 

ขั/นตอนการทาํงานโดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์  มีทกัษะในกระบวนการวทิยาศาสตร์และ 

มีทกัษะภาคปฏิบติัเบื/องตน้  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีความซื�อสัตย ์ มีระเบียบวนิยั   
มีความรับผดิชอบ 

              การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื/อหา 

และทกัษะที�ตอ้งการวดั  

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  คิดแกปั้ญหาและอธิบายเหตุผลสนบัสนุนวธีิการแกปั้ญหา 

 2.  ฝึกการตั.งสมมติฐานหรือคาดการอยา่งมีเหตุผล  และอธิบายเหตุการณ์ที�เกิดขึ.นโดยอาศยัหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ 

 3.  สาํรวจความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส  สเปสกบัเวลาเพื�อเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

 4.  ฝึกการใชป้ระสาทสมัผสัทางหู  ทางตา 

 5.  ฝึกทกัษะการกะประมาณ  การวดัระยะทางการหาค่าส่วนสูง 

 7.  คิดจาํแนกสิ�งของใหเ้ป็นหมวดหมู ่
 8.  คิดหาความสมัพนัธ์ระหวา่งมิติ 

 9.  คิดแกปั้ญหา  สร้างความอยากรู้อยากเห็นและกระตุน้การทดสอบความคิดเห็นในลกัษณะการคิดวเิคราะห์

เปรียบเทียบ 

 10.  สร้างเจตคติที�ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว22201   ทกัษะวทิยาศาสตร์ 3                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

 

ศึกษาคน้ควา้  และทาํกิจกรรมในรูปต่าง ๆ โดยเนน้เกี�ยวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ  
ฝึกทกัษะการตั/งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การกาํหนดและควบคุมตวัแปร  ตลอดจนการใช้

เครื�องมือพื/นฐาน   โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ  มี
ความสามารถในการคิด  ความสมารถในการแกปั้ญหา  ความสมารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั/งให้เห็น
คุณค่าต่อความรักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  และความมีวินยั   มีเจตคติที�ดีต่อ
วทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผดิชอบต่อหนา้ที�  มีวนิยัใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื/อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ตั.งสมมติฐานจากปัญหาหรือเหตกุารณ์ต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ออกแบบการทดลองเพื�อตรวจสมมติฐานโดยมีการกาํหนดและควบคุมตวัแปรต่าง ๆ และกาํหนดนิยาม
เชิงปฏิบติัการไดอ้ยา่งเมาะสม 

3. ออกแบบวธีิการทดลองเลือกใชอ้ปุกรณ์และลงมือทาํการทดลองไดอ้ยา่งมีระบบ 

4. บนัทึกขอ้มูลที�สามารถอ่านเขา้ใจง่ายและสรุปผลของขอ้มูลจากการศึกษาทดลองได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว22202   ทกัษะวทิยาศาสตร์ 4                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง                 จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

 

ศึกษาคน้ควา้  และทาํกิจกรรมในรูปต่าง ๆ โดยเนน้เกี�ยวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ  
ฝึกทกัษะการตั/งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การกาํหนดและควบคุมตวัแปร  ตลอดจนการใช้
เครื�องมือพื/นฐาน เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัโครงงานและสามารถนาํความรู้และทกัษะไปใชใ้น
การทาํโครงงานทางวทิยาศาสตร์ใหไ้ดผ้ล  โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดใน
ตวัผูเ้รียนคือ  มีความสามารถในการคิด  ความสมารถในการแกปั้ญหา  ความสมารถในการใชท้กัษะชีวติ  

รวมทั/งใหเ้ห็นคุณค่าต่อความรักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  และความมีวนิยั   มีเจตคติที�
ดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผดิชอบต่อหนา้ที�  มีวินยัใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื/อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  วเิคราะห์โครงงานวทิยาศาสตร์และมีแนวคิดในการวางแผน  การทดลองรวมถึงจดัทาํเคา้โครงงาน

วทิยาศาสตร์ได ้

 2.  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการแสดงความคิดเห็น 

 3.  ทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ง่าย ๆ ตามความสนใจโดยใชข้ั.นตอนของกระบวนการวทิยาศาสตร์ในการ
แกปั้ญหา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ว23201     ทกัษะวทิยาศาสตร์ 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์                                

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 3         ภาคเรียนที� 1  เวลาเรียน   20   ชั�วโมง         จํานวน  0.5   หน่วยกติ                             

                  

 ศึกษา    วเิคราะห์   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/  
   ยนี   โครโมโซม  ลกัษณะและโอกาสของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การป้องกนัมิใหเ้กิดการ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมที�ไม่พึงประสงค ์   การใชบ้ริการจากแหล่งใหค้าํปรึกษาเรื�องพนัธุกรรม     
เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม     และตระหนกัถึง

ผลกระทบของการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมที�ไม่พึงประสงที�มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ          
โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ   

การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื�อให้เกิดความคิด  ความเขา้ใจ สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  

มีความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  สามารถใชเ้ทคโนโลย ี  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มี

จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม   มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  ซื�อสัตย์
สุจริต และมีวนิยั  

 โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ     แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการ  แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์   แบบประเมินดา้น 

เจตคติในการทาํงานกลุ่ม   แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.อธิบายความหมายของคาํต่อไปนี.ได ้ โครโมโซม   ยนี  ยนีเด่น  ยนีดอ้ย  พนัธุประวติั   

ออโตโซม  โครโมโซมเพศ   ยนีที�อยูบ่นโครโมโซมเพศและลกัษณะเชิงปริมาณ 

 2.อธิบายความสมัพนัธ์ของโครโมโซมและยนีได ้

 3.สรุปความสาํคญัของยนีที�มีต่อการถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ  ในสิ�งมีชีวติได ้

 4.อธิบายแบบแผนการถ่ายทอดและขอ้แตกต่างของลกัษณะที�มียนีควบคุมเพียงยนีเดียว 

และลกัษณะเชิงปริมาณได ้

 5.อธิบายแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะที�ถูกควบคุมโดยยนีที�อยูบ่นโครโมโซมเพศได ้

 6.อธิบายความสาํคญัของเพศต่อการแสดงออกของลกัษณะบางประการได ้

7.ตระหนกัถึงความสาํคญัของความผิดปกติที�เกิดขึ.นกบัยนีและโครโมโซมได ้  

8.ตระหนกัถึงความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมเพื�อนาํมาใชใ้นการวางแผนครอบครัวได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

ว23202   ทกัษะวทิยาศาสตร์ 6                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์                                

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 3         ภาคเรียนที� 2  เวลาเรียน   20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5   หน่วยกติ                             

 

ศึกษา    วเิคราะห์   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี/  
  หลกัการสะทอ้นแสง   การหกัเหของแสง   และดดัแปลงอุปกรณ์    เครื�องใชบ้างชนิดที�เกี�ยวขอ้ง
กบัพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนที�ไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตย ์   มีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์   มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละตระหนกัถึงบทบาท   ผลกระทบของพลงังานเหล่านั/น    ที�มี
ต่อมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ   

การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื�อให้เกิดความคิด  ความเขา้ใจ สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  

มีความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  สามารถใชเ้ทคโนโลย ี  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มี

จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม   มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  ซื�อสัตย์
สุจริต และมีวนิยั  

 โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ     แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการ  แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวทิยาศาสตร์   แบบประเมินดา้น 

เจตคติในการทาํงานกลุ่ม   แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

ผลการเรียนรู้ 

  1.อธิบายความหมายของพลงังานศกัย ์  พลงังานจลน์ พร้อมทั.งยกตวัอยา่งและคิดคาํนวณเกี�ยวกบัการหาค่า
พลงังานศกัย ์ พลงังานจลน์อยา่งง่ายได ้

 2.อธิบายการเปลี�ยนรูปพลงังานระหวา่งพลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน์ได ้

  3.สรุปเกี�ยวกบัพลงังานรูปอื�นๆและออกแบบการทดลองเพื�อแสดงวา่แสงอาทิตยป์ระกอบดว้ยแถบสีต่างๆ  
 4.ออกแบบการทดลองเกี�ยวกบัการนาํพลงังานแสงอาทิตยไ์ปใชป้ระโยชน์เป็นพลงังาน 

ความร้อนและพลงังานไฟฟ้า 

 5.อธิบายความหมายของปรากฏการณ์เรือนกระจกได ้

6.ศึกษา  คน้ควา้  และทดลองเกี�ยวกบัการนาํเตาหุงตม้พลงังานแสงอาทิตยม์าใชป้ระโยชน์ตลอดจนตระหนกัถึง
ผลกระทบจากการนาํมาใชไ้ด ้

 7.อธิบายหลกัการทาํงานของตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยร์วมทั.งสามารถดดัแปลงและประดิษฐอ์ุปกรณ์เพื�อนาํไป
สร้างตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยไ์ด ้

 8.อธิบายหลกัการและการทาํงานของเครื�องกลั�นนํ. าพลงังานแสงอาทิตยไ์ด ้

 9.เขา้ใจหลกัการทาํงานและรู้ถึงประโยชน์ของเซลลสุ์ริยะได ้

            10.อธิบายถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการนาํพลงังานแสงอาทิตยไ์ปใชป้ระโยชน์ได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

โครงสร้าง 

รายวชิาพื�นฐาน 

 

ส21101 สังคมศึกษา 1 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส21102 ประวติัศาสตร์ 1 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส21103 สังคมศึกษา 2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส21104 ประวติัศาสตร์ 2 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส22101 สังคมศึกษา 3 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส22102 ประวติัศาสตร์ 3 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส22103 สังคมศึกษา 4 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส22104 ประวติัศาสตร์ 4 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส23101 สังคมศึกษา 5 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส23102 ประวติัศาสตร์ 5 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส23103 สังคมศึกษา 6 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ส23104 ประวติัศาสตร์ 6 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต/ภาค 

รายวชิาเพิ	มเตมิ 

 - 
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รายวชิาพื	นฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

ส21101  สังคมศึกษา 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาปีที�  1          ภาคเรียนที� 1        เวลาเรียน  60 ชั�วโมง        จํานวน  1.5  หน่วยกิต 

 

             ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั สร้างความคิดรวบยอด นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สภาพปัญญาชีวิต
สภาพแวดลอ้ม เขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้เพื�อใหมี้ความเขา้ใจ ตระหนกั และเห็นคุณค่า
ในเรื�องต่อไปนี0  
             พระพุทธ เกี�ยวกบั ประวติัและความสําคัญของพระพุทธศาสนา เรื�องการสังคายนา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนา

ประจาํชาติ สถาบนัหลกัของสังคมไทยสภาพแวดลอ้มที�กวา้งขวางและครอบคลุมสังคมไทย
พระพุทธศาสนากบัการพฒันาตนและครอบครัว  พุทธประวติั สรุปและวเิคราะห์พุทธประวติัเรื�อง 
ประสูติเทวทูต การบาํเพญ็ทุกรกิริยา การแสวงหาความรู้ ชาดก เรื�องอมัพชาดก ติตติรชาดก วนัสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา เรื�อง ระเบียบพิธี พิธีเวยีนเทียน การปฏิบติัตนในวนัมาฆบูชา วสิาขบูชา วนัอฏัฐมี
บูชา วนัอาสาฬหบูชา ประวติัและความสาํคญัของวนัธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั คือ วนัเขา้พรรษา 

วนัออกพรรษา และวนัเทโวโรหณะ ศึกษา วเิคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นพระพุทธศาสนา 
มุ่งอนุรักษศ์าสนวตัถุ และศาสนสถานในทอ้งถิ�น 

              พระธรรม เกี�ยวกบั หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื�อง พระรัตนตรัย (พุทธคุณ ๙) อริยสัจ ๔ 

ทุกข ์(ธรรมที�ควรรู้) : ขนัธ์ ๕ – ธาตุ ๔ , สมุทยั (ธรรมที�ควรละ) : หลกักรรม อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที�
ควรบรรลุ) : สุข ๒ (กายกิ,เจตสิก) คิหิสุข ,  มรรค (ธรรมที�ควรเจริญ) : ไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔ 

โกศล ๓ มงคล ๓๘ ในเรื�องไม่คบคนพาล คบบณัฑิต บูชาผูที้�ควรบูชา พุทธศาสนาสุภาษิต คือ ย ํเว เสวติ 
ตาทิโส (ใคร่ครวญก่อนทาํจึงดี) ทุราวาสา ฆรา ทุกขา (เรือนที�ครองไม่ดี นาํทุกขม์าให)้         

พระไตรปิฎก โครงสร้าง ชื�อคมัภีร์ สาระสังเขปองพระวนิยัปิฎก เรื�องน่ารู้จากพระไตรปิฎก อภิณหปัจจ

เวกขณ์ ๕ ศัพท์พระพุทธศาสนา คือ ปริยติั - ปฏิบติั – ปฏิเวธ              

              การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  สวดมนตแ์ละแผเ่มตตา วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและการเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามหลกัสติปัฏฐานเนน้อานาปานสติ

นาํวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิการคิดแบบโยนิโส

มนสิการ ๒ วธีิ คือ วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม และความคิดแบบคุณ – โทษและทางออก ศึกษา 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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               พระสงฆ์ เกี�ยวกบัประวติั พุทธสาวก พุทธสาวกิา พระมหากสัสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิก

เศรษฐี นางวสิาขามหาอุบาสิกา ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจา้อโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ 

หนา้ที�ชาวพุทธ เรื�องวถีิชีวติของพระภิกษุที�ตอ้งรักษาคนัถธุระและวปัิสสนาธุระ การปฏิบติัตนที�
เหมาะสมดา้นกาย วาจา และใจ การเป็นเพื�อนที�ดีตามหลกัทิศทั0ง 6 มิตรแท-้มิตรเทียม การเขา้ค่ายพุทธ

บุตร การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มารยาทชาวพุทธและการ

ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ เรื�องไปวดั การแต่งกาย และนาํเด็กไปวดั การปฏิบติัตนในเขตวดั การเขา้พบ
พระภิกษุ การแสดงความเคารพ(การประนมมือ การไหว ้การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย การฟังเจริญ

พระพุทธมนต ์การฟังสวดพระอภิธรรม การฟังพระธรรมเทศนา) ศาสนพธีิ เรื�อง การจดัโตะ๊หมู่บูชา 
(แบบหมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9) การจุดธูปเทียน จดัเครื�องโตะ๊หมู่บูชา คาํอาราธนาต่างๆและศึกษา
ศาสนพิธี และการปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธที�ดีในทอ้งถิ�นต่างๆสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

และพฒันาการ เรื�อง พระพุทธศาสนากบัการพฒันาตนและครอบครัว 

 เพื�อใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยิ�งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบติั
เป็นพุทธศาสนิกชนที�ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคม และสามารถนาํหลกัธรรมไปใช้
เป็นเครื�องมือในการเรียนรู้ การทาํงานอยา่งมีคุณค่าของชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนร่วม 

ศึกษา วเิคราะห์บทบาทหนา้ที�ของเยาวชนที�มีต่อสังคมและประเทศชาติและปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองดีเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอื้�น ทาํประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบติัตาม
กฎหมายคุม้ครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายลิขสิทธิ=  ประโยชน์ของการ
ปฏิบติัตนตามกฎคุม้ครองสิทธิของบุ๕คล หลกัการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาํคญัของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั การแบ่งอาํนาจและการถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยทั0ง 3 ฝ่าย 

คือ นิติบญัญติั บริหาร ตุลาการ ตามที�ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั การปฏิบติั

ตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัเกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพ และหนา้ที�
ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของประเทศใน๓มิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นวฒันธรรมที�เป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี หรืออาจนาํไปสู่ความ
เขา้ใจผดิต่อกนั 

 เพื�อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตได ้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที�ดีงาม และดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีสันติสุขโดยกาํหนดสมรรถนะหลกัคือ รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ 

ตัวชี�วดั 

                 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 

รวมทั�งหมด    23     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส21102   ประวติัศาสตร์ 1                                                กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาปีที�  1          ภาคเรียนที� 1        เวลาเรียน  20 ชั�วโมง        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเรื�องของเวลา การแบ่งเวลา การเทียบศกัราชในระบบต่างๆ การแบ่งยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ของชาติ ความหมาย ความสาํคญัของประวติัศาสตร์ วธีิการทางประวติัศาสตร์ สมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย รัฐโบราณต่างๆ เช่น ศรีวชิยั ตามพรลิงค ์ทวารวดี ลา้นนา 

นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ หลกัฐานในการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย ทั0งหลกัฐานชั0นตน้ และหลกัฐาน
ชั0นรอง นาํวธีิการทางประวติัศาสตร์ไปใชศึ้กษาเรื�องราวของประวติัศาสตร์ไทยที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นตนเอง
ในสมยัใดก็ได ้

 เพื�อใหผู้เ้รียนรู้เขา้ใจการแบ่งยคุสมยัและวธีิการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการทางประวติัศาสตร์
ของไทยก่อนสมยัสุโขทยั วเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล น่าเชื�อถือ โดยอาศยัวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์ ซึ� งเป็นวธีิการใหไ้ดค้วามรู้ที�ถูกตอ้ง เชื�อถือได ้มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักทอ้งถิ�น 
ประเทศชาติ มีจิตสาํนึกในทางประวติัศาสตร์ มีวฒันธรรม มีจิตสาํนึกอนัดีงามโดยกาํหนดสมรรถนะ

หลกัคือ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี�วดั      ส 4.1 ม.1/1    ม.1/2 ม.1/2 

รวมทั�งหมด    2     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส21103  สังคมศึกษา 2                                                              กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น  ชั0นมธัยมศึกษาปีที� 1           ภาคเรียนที� 2         เวลาเรียน 60 ชั�วโมง             จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาความรู้เบื0องตน้ทางเศรษฐศาสตร์เกี�ยวกบัปัจจยัการผลิต การใชท้รัพยากร สถาบนัการเงิน ระบบ
เศรษฐกิจพอเป็นสังเขป เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั0งทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื�อใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการเศรษฐศาสตร์เบื0องตน้ ปัจจยัการผลิตและการใชท้รัพยากร สถาบนัการเงิน ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั0งทรัพยสิ์นทางปัญญาและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 ศึกษาการใชแ้ผนที�ชนิดต่างๆในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางกายภาพ ระบบการดาํเนินชีวิต 

สิ�งแวดลอ้ม ระบบเศรษฐกิจของประเทศในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ปัจจยัสําคญัที�ทาํใหป้ระเทศในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย มีลกัษณะเฉพาะที�ต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย อิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติที�มีต่อสังคมและวฒันธรรม วฒันธรรม
ประเพณีของชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะประชากรกบัสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทยกบัประเทศในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการใชแ้ผนที�ชนิดต่างๆในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ เขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมของประเทศไทย และประเทศในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที�มีต่อวถีิการดาํเนิน
ชีวติ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย เห็นคุณค่าของ

สิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรม มีส่วนร่วมในการจดัการ การแกปั้ญหาและการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ สังคม ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรมในทอ้งถิ�นต่างๆของประเทศไทย และประเทศในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนียโดยกาํหนดสมรรถนะหลกัคือ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี�วดั 

                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 

รวมทั�งหมด    14     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส21104  ประวติัศาสตร์  2                                            กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1     ภาคเรียนที� 2           เวลาเรียน 20 ชั�วโมง           จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

                      ศึกษาประวติัศาสตร์ไทยในสมยัสุโขทยั  การสถาปนา  การพฒันาการ  ดา้นการเมือง  

การปกครองเศรษฐกิจ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั ความเสื�อมของอาณาจกัรสุโขทยั  การ
พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้า้นสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองความสัมพนัธ์ในการรวมกลุ่มเป็นอาเซียน ที�ตั0งและความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอิ้ทธิพลของ

อารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที�มีต่อการพฒันาการของสังคมไทยในปัจจุบนั                                               
          เพื�อใหผู้เ้รียนรู้เขา้ใจประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั พฒันาการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
วเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล น่าเชื�อถือ โดยอาศยัวธีิการทางประวติัประวติัศาสตร์ ซึ� งเป็น
วธีิการใหไ้ดค้วามรู้ที�ถูกตอ้ง เชื�อถือได ้มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักทอ้งถิ�น ประเทศชาติ มี
จิตสาํนึกในทางประวติัศาสตร์ มีวฒันธรรมมีจิตสาํนึกอนัดีงามโดยกาํหนดสมรรถนะหลกัคือ รักชาติ 

ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี�วดั 

                ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2 

                ส 4.3 ม.1/2 ม.1/3 

        รวมทั�งหมด    4     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส22101   สังคมศึกษา 3                                                กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น  ชั0นมธัยมศึกษาปีที� 2    ภาคเรียนที� 1        เวลาเรียน  60  ชั�วโมง       จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 

              ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  เกี�ยวกบัประวติัและความสาํคญัของ
พระพุทธศาสนา  ประวติัพุทธสาวก  พุทธสาวกิา  ชาดก  หลกัธรรมที�สาํคญัทางพระพุทธศาสนาและการ
นาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัพุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก  
การบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลกัอานาปานสติ และการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 

 ศึกษา  วเิคราะห์  เกี�ยวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลกัสิทธิมนุษยชน  ระบบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย  หนา้ที�ของพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย  ศึกษาภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น  ประเพณีวฒันธรรมไทย  และคุณธรรมของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขตามหลกัศาสนาที�ตน 

นบัถือ 

 ศึกษา  วเิคราะห์  เกี�ยวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์เบื0องตน้  ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย  สหกรณ์  
เศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  การพฒันาเศรษฐกิจของไทย  การบริหารจดัการ

ทรัพยากรการเงิน  การคลงั  และการธนาคาร โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้เกิดใน
ตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  

มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ตัวชี�วดั ส 1.1  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  ,    

ส 1.1  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  ,    

ส 1.1  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  ,    

ส 2.2  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  ,    

ส 3.1  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   

        รวมทั�งหมด    25     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส22102      ประวติัศาสตร์  3                                      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น    มธัยมศึกษาปีที� 2     ภาคเรียนที� 1      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง        จาํนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

                 ศึกษา  วเิคราะห์  เกี�ยวกบัวธีิการทางประวติัศาสตร์  เวลาและช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์  
พฒันาการของมนุษย ์ เหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์  ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยธุยาและธนบุรี  

วฒันธรรมและภูมิปัญญาสมยัอยธุยา  บุคคลสาํคญัของไทยและต่างประเทศในสมยัอยธุยา โดยกาํหนด

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีความ
ซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

 

ตัวชี�วดั           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   

        รวมทั�งหมด    6     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส22103    สังคมศึกษา 4                                                  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม      

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2              ภาคเรียนที� 2          เวลา  60  ชั�วโมง         จาํนวน  1.5  หน่วยกิต     

 

ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  หนา้ที�ชาว
พุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และการปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ  ศาสนพิธี  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการ

แกปั้ญหาและการพฒันาชุมชน 

 ศึกษา  วเิคราะห์  เกี�ยวกบัวธีิการทางประวติัศาสตร์  เวลาและช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์  
พฒันาการของมนุษย ์ เหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์  ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยธุยา  วฒันธรรม

และภูมิปัญญาสมยัอยธุยา  บุคคลสาํคญัของไทยและต่างประเทศในสมยัอยธุยา 

 ศึกษา  วเิคราะห์  การแปลความหมายและการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  เกี�ยวกบัความหมาย
ของลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที�เกิดเองทางธรรมชาติ  สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  สิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้าง
ขึ0น  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ0นในทวปียโุรปและ

แอฟริกา  องคค์วามรู้ใหม่ในการวางแผนจดัการทรัพยากรและ สิ�งแวดลอ้มโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญั
ของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มี
จิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

 

ตัวชี�วดั          ส 1.2  ม.2/1  ,  ส 1.2  ม.2/2  ,  ส 1.2  ม.2/3  ,  ส 1.2  ม.2/4  ,  ส 1.2  ม.2/5  ,   

         ส 4.1  ม.2/1  ,  ส 4.1  ม.2/2  ,  ส 4.1  ม.2/3  ,  ส 4.2  ม.2/1  ,  ส 4.2  ม.2/2  ,   

         ส 4.3  ม.2/1  ,  ส 4.3  ม.2/2  ,  ส 4.3  ม.2/3  ,  ส 5.1  ม.2/1  ,  ส 5.1  ม.2/2  ,   

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

        รวมทั�งหมด    23     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส22104   ประวติัศาสตร์  4                                              กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2             ภาคเรียนที� 2        เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จาํนวน  0.5 หน่วยกิต 

 
                ศึกษา  วเิคราะห์  เกี�ยวกบัที�ตั0งทางสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆในทวีปเอเชีย(ยกเวน้

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ และพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ที�ตั0งและ
ความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมตะวนัออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ อิทธิพลของอารย

ธรรมโบราณที�มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดใน
ตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  

มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รัก

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

 

ตัวชี�วดั     ส 4.2  ม.2/1  ,  ส 4.2  ม.2/2   

       รวมทั�งหมด    2     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส23101  สังคมศึกษา 5                                              กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3                 ภาคเรียนที� 1     เวลาเรียน 3 ชั�วโมง     จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วเิคราะห์      ฝึกปฏิบติั       สร้างความคิดรวบยอด    นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น    สภาพปัญหา

ชีวติ  สภาพแวดลอ้มเขา้มานาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น   *ภาพปัญหาชีวิต *ภาพแวดลอ้มเขา้มา เป็นส่วนหนึ�ง
ของกระบวนการเรียนรู้  เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ   ตระหนกั   และเห็นคุณค่าในเรื�องต่อไปนี0  
 พระพุทธ   เกี�ยวกบั  ประวติัและความสาํคญัของพระพุทธศาสนา เรื�องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก  การนบัถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั0นในปัจจุบนั 

ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะที�ช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรม และความสงบสุขใหแ้ก่โลก   

พระพุทธศาสนากบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาอยา่งย ั�งยนื พุทธประวติั   สรุปและวเิคราะห์

พุทธประวติัเรื�องปฐมเทศนา  โอวาทปาฏิโมกข ์   ศึกษาพุทธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  เช่น  

ปางมารวชิยั  ปางปฐมเทศนา  ปางลีลา   ปางประจาํวนัเกิด  ชาดก  เรื�องนนัทิวศิาลชาดก   สุวณัณหงั

ชาดก   

 พระธรรม   เกี�ยวกบั  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   เรื�องพระรัตนตรัย  (สังฆคุณ ๙ )    

พุทธศาสนสุภาษิต   คือ  อตตา  หเว  ชิต ํ ( ชนะตนนั�นแลดีกวา่ )   ธมมจารี  สุข ํเสติ  ( ผูป้ระพฤติธรรม

ยอ่มอยูเ่ป็นสุข )    ปมาโท  มจจุโน  ปท ํ (ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย)    สุสสูส ํ

ลภเต  ปญญ ํ( ผูฟั้งดว้ยดียอ่มไดปั้ญญา )   พระไตรปิฎก   โครงสร้าง   ชื�อคมัภีร์     เรื�องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก พุทธปณิธาน ๔ในมหาปรินิพพานสูตร การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนตแ์ปล  และ 

แผเ่มตตา   วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา    ฝึกการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน เนน้อานาปานสติ  นาํวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ  ๒   วธีิ  คือ   วธีิคิดแบบอริยสัจ   

และวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั   

 พระสงฆ ์ เกี�ยวกบั   ประวติัพุทธสาวก   พุทธสาวกิา    เรื�องพระอญัญาโกณฑญัญะ     พระ

มหาปชาบดีเถรี  พระเขมาเถรี  พระเจา้ปเสนทิโกศล  ชาวพุทธตวัอยา่ง  ม.จ.หญิง  พนูพิสมยั  ดิศกุล      

ศาสตราจารยส์ัญญา  ธรรมศกัดิ=        หนา้ที�ชาวพุทธ    เรื�องหนา้ที�ของพระภิกษุในการปฏิบติัตามหลกั
พระธรรมวินยัและจริยาวตัรอยา่งเหมาะสม  การปฏิบติัตนต่อพระภิกษุในศาสนพิธีที�บา้น  

การสนทนา  การแต่งกาย  มรรยาทการพูดกบัพระภิกษุตามฐานะ  การเป็นศิษยที์�ดีตามหลกัทิศเบื0องขวา

ในทิศ ๖  การปฏิบติัหนา้ที�ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน  ๔  ในมหาปรินิพพานสูตร 
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รู้ และเขา้ใจ  ประวติัและความสาํคญัของพระพุทธศาสนา  พุทธประวติั หลกัธรรมทาง 

พระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฏก  เรื�องน่ารู้จากพระไตรปิฏก  ประวติัพุทธสาวก  พุทธ

สาวกิา  ชาดก  หนา้ที�ชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธและการปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ  ชาวพุทธตวัอยา่ง  การ

บริหารจิตและเจริญปัญญา  วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและ

การพฒันา และเขา้ใจวา่การทาํสังคายนาพระธรรมวนิยัเป็นไปเพื�อการรักษาและเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
สร้างคุณค่าใหแ้ก่สังคมโลก  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย  ดว้ยการคิดวิเคราะห์อยา่งละเอียด

และเป็นระบบ   มีนิสัยดี ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีวธีิคิดแบบอริยสัจ  และวธีิคิด

แบบสืบสาวเหตุปัจจยั  และดาํเนินชีวิตอยา่งมีสติสัมปชญัญะ  

 เพื�อใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยิ�งต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบติั

ตนเป็นพุทธศาสนิกชนที�ดี   มีคุณธรรม   จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคม    และสามารถนาํ

หลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการเรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดย

ส่วนรวม 

ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การพฒันาทอ้งถิ�นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

วเิคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์  บทบาทหนา้ที�ของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศ  ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด วเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงาน การคา้ การลงทุน วธีิการกีดกนัทางการคา้ 

ในการคา้ระหวา่งประเทศ และ เสนอแนวทางแกไ้ข 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การพฒันาทอ้งถิ�นตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  และกิจกรรมสหกรณ์ของ

โรงเรียน  เห็นความสาํคญัในนโยบายและกิจกรรมเศรษฐกิจของรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ  ผลกระทบที�เกิดจากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด  ภาวะการวา่งงาน และการกีดกนัทางการคา้ใน

การคา้ระหวา่งประเทศ 

ศึกษาเครื�องมือภูมิศาสตร์แสดงลกัษณะทางกายภาพ  และสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ในทวปีอเมริกาเหนือ  และอเมริกาใต ้  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ

และสังคม ของทวปีอเมริกาเหนือ  และทวปีอเมริกาใต ้  วเิคราะห์การเกิดสิ�งแวดลอ้มใหม่ทางสังคม อนั

เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม  ปัญหาสิ�งแวดลอ้มทวปีอเมริกาเหนือ และทวปี

อเมริกาใต ้ เหตุและผลกระทบต่อเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้ม   ทวปีอเมริกาเหนือ และ

ทวปีอเมริกาใต ้ที�มีต่อประเทศไทย 

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการใชเ้ครื�องมือภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และนาํเสนอขอ้มูล 

เกี�ยวกบัลกัษณะทางกายภาพ และสังคมของทวปีอเมริกาเหนือ  และทวปีอเมริกาใต ้  เขา้ใจถึง

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมของประเทศในทวปีอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต ้ ที�มีผลต่อ
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วถีิการดาํเนินชีวติ    ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสัมพนัธ์ระ หวา่งประเทศไทยกบัประเทศในทวปีอเมริกา

เหนือ และ อเมริกาใต ้        เห็นคุณค่าของสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม  และมีส่วนร่วม

ในการจดัการและแกปั้ญหาและการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม ตลอดจนมรดกทาง

วฒันธรรมในประเทศไทย และประเทศในทวปีอเมริกาเหนือ และทวปีอเมริกาใต ้  

 

ตวัชี0วดั    

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

ส 3.1   ม.3/1  3/2   3/3   

ส 3.2   ม.3/1  3/2   3/3  3/4   3/5  3/6 

ส 5.1  ม. 3/1   3/2     

ส 5.2  ม. 3/1   3/2    3/3    3/4   

  

        รวมทั�งหมด    24     ตัวชี�วดั 
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 คาํอธิบายรายวชิา 

ส23102      ประวติัศาสตร์ 5                                             กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3             ภาคเรียนที� 1          เวลาเรียน 1 ชั�วโมง         จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

              ศึกษาวธีิการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาเรื�องราวที�เกี�ยวขอ้งกบัขั0นตอนวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ที�เกิดขึ0นในทอ้งถิ�นตนเอง  นาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาเรื�องราว 

ที�เกี�ยวขอ้งกบั ตนเอง ครอบครัว และทอ้งถิ�นของตน    วเิคราะห์เรื�องราวเหตุการณ์สาํคญัในสมยั
รัตนโกสินทร์โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ 

ศึกษาที�ตั0งสภาพทางภูมิศาสตร์ พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 
ของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกที�มีผลต่อพฒันาการโดยสังเขป  (ยกเวน้เอเชีย)  วเิคราะห์ผลของการ

เปลี�ยนแปลงที�นาํไปสู่ความร่วมมือ และความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษที� 20  ตลอดจนความพยายามใน

การขจดัปัญหาความขดัแยง้ 

 เพื�อให้รู้จกันาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการวเิคราะห์ความรู้เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ 
เขา้ใจปัจจยัที�มีผลต่อการดาํเนินชีวติของคนในภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลก   เหตุการณ์สาํคญัในภูมิภาคต่าง ๆ  

ของโลกที�มีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของโลก  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อนัเกิดจากการศึกษาดว้ยวธีิการทางประวติัศาสตร์อยา่งมีวิจารณญาณ        

 

ตัวชี�วดั   

ส 4.1     ม.3/1      3/2 

ส 4.2     ม.3/1      3/2 

        รวมทั�งหมด    4     ตัวชี�วดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

คาํอธิบายรายวชิา 

ส23103  สังคมศึกษา 6                                                      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3              ภาคเรียนที� 2         เวลาเรียน 3 ชั�วโมง         จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา วเิคราะห์      ฝึกปฏิบติั       สร้างความคิดรวบยอด    นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น    สภาพปัญหา

ชีวติ  สภาพแวดลอ้มเขา้มานาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น   *ภาพปัญหาชีวิต *ภาพแวดลอ้มเขา้มา เป็นส่วนหนึ�ง
ของกระบวนการเรียนรู้  เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ   ตระหนกั   และเห็นคุณค่าในเรื�องต่อไปนี0  
 พระพุทธ   เกี�ยวกบั  วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา   เรื�องประวติัของวนัสาํคญัทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  วนัวสิาขบูชา  วนัสาํคญัสากล   หลกัปฏิบติัตน  การฟังพระธรรม

เทศนา  การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีที�วดั  การงดเวน้อบายมุข   การประพฤติวิรัติในวนัธรรม

สวนะและเทศกาลสาํคญั  ศึกษาวเิคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ดา้นพระพุทธศาสนา  มุ่ง

อนุรักษศ์าสนวตัถุ  และศาสนสถานในทอ้งถิ�น 

 พระธรรม   เกี�ยวกบั  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   เรื�อง อริยสัจ ๔  ทุกข(์ธรรมที�ควรรู้) : 

ขนัธ์  ๕ - ไตรลกัษณ์ , สมุทยั  (ธรรมที�ควรละ)  : หลกักรรม – วฏัฏะ ๓    ปปัญจธรรม  ๓ - ตณัหามานะ  

ทิฏฐิ  ,  นิโรธ (ธรรมที�ควรบรรลุ)  :  อตัถะ ๓ ,   มรรค  (ธรรมที�ควรเจริญ)  :  มรรคมีองค ์ ๘  ปัญญา  ๓  

สัปปุริสธรรม ๗   บุญกิริยาวตัถุ ๑๐   อุบาสกธรรม ๗     มงคล ๓๘ ในเรื�อง   มีศิลปวทิยา    พบสมณะ     

ฟังธรรมตามกาล   สนทนาธรรมตามกาล   ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

 พระสงฆ ์ เกี�ยวกบัหนา้ที�ชาวพุทธ  การศึกษาเรียนรู้เรื�ององคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา  

นาํไปปฏิบติัและเผยแผต่ามโอกาส    การศึกษาการรวมตวัขององคก์รชาวพุทธ    การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ  การปลูกจิตสาํนึกในดา้นการบาํรุงรักษาวดัและพุทธสถานใหเ้กิดประโยชน์     ศาสนพิธี     เรื�อง 

พิธีการทาํบุญงานมงคล  งานอวมงคล  การนิมนตพ์ระภิกษุ    การเตรียมพระพุทธรูปและเครื�องบูชา     

การวงดา้ยสายสิญจน์  การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื�องรับรอง  การจุดธูปเทียน  ขอ้ปฏิบติัในการเลี0ยง
พระ   การถวายขา้วพระพุทธ    การถวายไทยธรรม  การกรวดนํ0า   มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบติัตน

ต่อพระภิกษุ   ในงานศาสนพิธีที�บา้น   การจดัเตรียมสถานที�    การสนทนา    การแต่งกาย   มรรยาทการ

พดู     การใชค้าํพดูกบัพระภิกษุตามฐานะและ  การปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธที�ดีในทอ้งถิ�นต่าง ๆ  

 วเิคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวถีิการดาํเนินชีวติของศาสนิกชนในศาสนาอื�น ๆ  

 รู้ และเขา้ใจ  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  หนา้ที�ชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธและการปฏิบติั

ตนต่อพระภิกษุ  วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย  ดว้ยการคิด

วเิคราะห์อยา่งละเอียดและเป็นระบบ   มีนิสัยดี ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ดาํเนิน

ชีวติอยา่งมีสติสัมปชญัญะ และ ยอมรับวถีิการดาํเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื�น ๆ     
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 เพื�อใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยิ�งต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบติั

ตนเป็นพุทธศาสนิกชนที�ดี   มีคุณธรรม   จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคม    และสามารถนาํ

หลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการเรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดย

ส่วนรวม 

      ศึกษาคดีอาญาและคดีแพง่  อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญา 

และคดีแพง่  ศึกษาระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ  เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศ

อื�น ๆ ที�เป็นประชาธิปไตย   วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
เลือกตั0ง  การมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ  วเิคราะห์ประเด็นปัญหาที�เป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย และเสนอแนวทางแกไ้ข  มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง

ผูอื้�นตามหลกัสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และเลือกรับวฒันธรรมสากล ที�
เหมาะสม  วเิคราะห์ปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ  เสนอแนวคิดในการลดความ

ขดัแยง้ เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก   

เพื�อให ้มีความรู้ความเขา้ใจคดีอาญา คดีแพง่ หลกัสิทธิมนุษยชน ระบอบการปกครองต่าง ๆ  

การปกครองของไทยกบัประเทศอื�น ๆ ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เห็นคุณค่าในการ

อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และเลือกรับวฒันธรรมสากลไดเ้หมาะสม  เห็นความสําคญัในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ  การพฒันาประชาธิปไตยในประเทศไทย ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อส่งเสริมให้

ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

    

 

ตวัชี0วดั    

ส 1.1  ม. 3/6   3/10 

ส 1.2  ม. 3/1   3/2    3/3    3/4   3/5   3/6  3/7 

ส 2.1   ม.3/1  3/2  3/3  3/4    3/5 

  ส 2.2    ม.3/1  3/2  3/3  3/4     

        รวมทั�งหมด    18     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ส23104  ประวติัศาสตร์ 6                                                 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาปีที� 3              ภาคเรียนที� 2         เวลาเรียน 1 ชั�วโมง         จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาพฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ในดา้นการเมือง  การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศจ์กัรีในการสร้างสรรคค์วาม

เจริญและความมั�นคงของชาติ โดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบนั วิเคราะห์ปัจจยัที�ส่งผลต่อความมั�นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมยัรัตนโกสินทร์   ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ที�มี
อิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทยจนถึงปัจจุบนั และ บทบาทของไทยตั0งแต่เปลี�ยนแปลงการปกครองจนถึง
ปัจจุบนัในสังคมโลก 

 เพื�อให้รู้จกันาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการวเิคราะห์ความรู้เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ไทย

สมยัรัตนโกสินทร์   เขา้ใจปัจจยัที�มีผลต่อการดาํเนินชีวติของคนในสมยัรัตนโกสินทร์  สรุป
ประวติัศาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ตระหนกัในความสาํคญัของการสร้างสรรคอ์ารยธรรมที�มีผลต่อ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในอดีตจนถึงปัจจุบนั  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาตลอดจน

นาํเสนอผลงานอนัเกิดจากการศึกษาดว้ยวธีิการทางประวติัศาสตร์อยา่งมีวิจารณญาณ        

 

ตัวชี�วดั   

ส 4.3     ม.3/1    3/2   3/3   3/4 

        รวมทั�งหมด    4    ตัวชี�วดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

                                                โครงสร้าง 

 

           รายวชิาพื�นฐาน 

 

พ21101 สุขศึกษา 1 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ21102 พลศึกษา 1 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ21103 สุขศึกษา 2 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ21104 พลศึกษา 2 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ22101 สุขศึกษา 3 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ22102 พลศึกษา 3 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ22103 สุขศึกษา 4 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ22104 พลศึกษา 4 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ23101 สุขศึกษา 5 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ23102 พลศึกษา 5 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ23103 สุขศึกษา 6 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

พ23104 พลศึกษา 6 1  ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต/ภาค 

 

          รายวชิาเพิ�มเตมิ 

พ20201 เทเบิลเทนนิส 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

พ20202 วอลเล่ยบ์อล 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

พ20203 บาสเกตบอล 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

พ20204 ฟุตบอล 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

พ20205 กรีฑา 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

พ20206 แบดมินตนั 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

พ20207 เปตอง 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ21101    สุขศึกษา 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาแนวทางในการพฒันาตนเองให้เจริญเติบโตสมวยั  มีการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต

ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง  การเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพฒันาการ
ทางเพศลกัษณะการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  การเบี�ยงเบนทางเพศ  รู้ถึงความสําคญัของ

ระบบประสาท   และระบบต่อมไร้ท่อที�มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพฒันาการของวยัรุ่น รู้วิธี
ดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อใหท้าํงานตามปกติ   

 

ตัวชี�วดั 

พ 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

พ 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 

รวมทั�งหมด  6  ตัวชี�วดั 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ21102    พลศึกษา 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา การเคลื�อนไหวที�ใชท้กัษะกลไกและทกัษะพื2นฐานที�นาํไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาเท
เบิลเทนนิส   และมีหลกัการเพิ�มพูนความสามารถในการเล่นเทเบิลเทนนิส  นาํความรู้และเล่นกีฬาไทย  และ
กีฬาสากลของกิจกรรมนนัทนาการไปใชเ้ชื�อมโยงสัมพนัธ์กบัวชิาอื�น     
 

ตัวชี�วดั 

พ  3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

รวมทั�งหมด  3  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ21103    สุขศึกษา 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

มีหลกัการเลือกอาหารที�เหมาะสมกบัวยั รู้ปัญหาที�เกิดจากภาวะโภชนาการภาวะการขาด
สารอาหาร และรู้จกัสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย วธีิทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เกณฑ์

มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย  การปฐมพยาบาลและเคลื�อนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั
ความสัมพนัธ์ของการใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรค  และอุบติัเหตุ 

 

ตัวชี�วดั 

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 

รวมทั�งหมด  8  ตัวชี�วดั 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ21104     พลศึกษา 2                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาความสําคญัของการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  จนเป็นวิถีชีวิตที�มีสุขภาพดี  
เขา้ใจกฎ  กติกา การเล่นเกมและการแข่งขนักีฬาที�เลือกเล่น  รูปแบบ  วิธีการรุกและการแข่งขนั ป้องกนั

ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  และยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬา 

 

ตัวชี�วดั 

พ  3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

รวมทั�งหมด  6  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ22101    สุขศึกษา 3                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา การเปลี�ยนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น  และปัจจยัที�มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นร่างกาย, จิตใจ, อารมณ์, สังคม  สติปัญญา,  พนัธุกรรม,  

สิ�งแวดลอ้ม และการอบรมเลี2ยงดู  ทาํความเขา้ใจกบัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื�องเพศ, ครอบครัว, 

วฒันธรรม , เพื�อน, สื� อ  ปัญหาผลกระทบที�เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ โรคเอดส์ และการตั2งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ ความสาํคญัของความเสมอภาคทางเพศ  การ
วางตวัต่อเพศตรงขา้ม ปัญหาทางเพศ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางเพศ 

 

ตัวชี�วดั 

พ 1.1  ม.2/1 , ม.2/2  

พ 1.2  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

รวมทั�งหมด  6 ตัวชี�วดั 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ22102    พลศึกษา 3                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการปฏิบติัตนเกี�ยวกับทักษะกลไกและทกัษะการเคลื�อนไหวในการเล่นกีฬากระบี�  จาก

แหล่งขอ้มูลที�หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที�เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที�เลือก เช่น  กระบี�  รู้ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื�อนไหวที�ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและการนาํ

ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนนัทนาการในชีวติประจาํวนั 

 

ตัวชี�วดั 

พ  3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.2/4 

รวมทั�งหมด  4  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ22103    สุขศึกษา 4                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที�   2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ตัวชี�วดั 

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  

รวมทั�งหมด  11  ตัวชี�วดั 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ22104    พลศึกษา 4                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาสาเหตุการเปลี�ยนแปลงทางดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาอยา่งสมํ�าเสมอจนเป็นวถีิชีวติ  โดยการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจาํ  มีรูปแบบ  

กลวธีิการร่ายรํากระบี�  การพฒันาวธีิเล่นกีฬาที�เหมาะสมกบัตนเอง 

 

ตัวชี�วดั 

พ  3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.2/4 , ม2/5 

รวมทั�งหมด  5  ตัวชี�วดั 

 

 

ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลย ีที�มีต่อสุขภาพเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ  รู้ความเจริญกา้วหนา้
ทางการแพทยที์�มีผลต่อสุขภาพ ปฏิบติัตนเพื�อจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การพฒันาสมรรถภาพ

ทางกาย ตามเกณฑ์  ทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองวิธีการ ปัจจยัและแหล่งที�ช่วยเหลือ   ฟื2 นฟูผูติ้ดสาร
เสพติดการหลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยงและสถานการณ์เสี�ยง  เช่น การมั�วสุม การทะเลาะวิวาท  การเขา้ไป
ในแหล่งอบายมุข  การแข่งจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน  ฯลฯ 
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พ 23101  สุขศึกษา 5                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

รู้การเปลี�ยนแปลง ดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาในแต่ละวยั อิทธิพลและ

ความคาดหวงัของสังคมที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงของวยัรุ่น  สื�อ โฆษณา  ที�มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และพฒันาการของวยัรุ่น  องคป์ระกอบของอนามยัเจริญพนัธ์ุ  ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการตั2งครรภ ์

สาเหตุความขดัแยง้ในครอบครัว แนวทางป้องกนั  แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครัว 

 

ตัวชี�วดั 

พ 1.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

พ 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

รวมทั�งหมด  6  ตัวชี�วดั 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ23102    พลศึกษา 5                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  1     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการนาํหลกัการ  ความรู้ ทกัษะในการเคลื�อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาบา
สเกตบอไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื�อง  เทคนิคและวิธีการเล่น  กีฬาไทยและกีฬาสากลที�
เลือก  เช่น  บาสเกตบอล   การจดักิจกรรมนนัทนาการแก่ผูอื้�น 

 

ตัวชี�วดั 

พ  3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  

รวมทั�งหมด  3  ตัวชี�วดั 
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พ 23103  สุขศึกษา 6                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการวางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย  การพกัผอ่น และการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย  พฒันาสมรรถภาพเพื�อสุขภาพ  ปัญหาสุขภาพในชุมชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  

สามารถกาํหนดรายการอาหารที�เหมาะสมกบัวยัต่าง ๆ  โรคที�เป็นสาเหตุสําคญัของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย โรคติดต่อ  เช่น โรคที�เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์  โรคเอดส์   โรคไขห้วดันกฯลฯ    โรค

ไม่ติดต่อ   เช่น  โรคหวัใจ  โรคความดนั โลหิตสูง  เบาหวาน  มะเร็ง เป็นตน้  และศึกษาปัจจยัเสี�ยงและ
พฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพมีแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงต่อสุขภาพ  ปัญหาและผลกระทบจากการใช้
ความรุนแรง วิธีหลีกเลี�ยงการใช้ความรุนแรงอิทธิพลของสื�อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
(คลิปวดีิโอ  การทะเลาะววิาท  อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ)ความสัมพนัธ์ของการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุวธีิ การช่วยฟื2 นคืนชีพ 
 

ตัวชี�วดั 

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 

รวมทั�งหมด  10  ตัวชี�วดั 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ23104    พลศึกษา 6                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง     จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

การป้องกนัในการเล่นกีฬาไดต้ามสถานการณ์ของการเล่นบาสเกตบอล   การออกาํลงักายและ

การเล่นกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีมการนาํประสบการณ์  แนวคิดจากการออกกาํลงักายและเล่น

กีฬาไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ  มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาดว้ยความมีนํ2าใจนกักีฬา 

 

ตัวชี�วดั 

พ  3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 

รวมทั�งหมด  5  ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ20201     เทเบิลเทนนิส                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้          เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค                 จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาเทเบิลเทนนิส แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาเทเบิล

เทนนิส ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตาม
กฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส  มีมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การ

วางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นทีม  ยอมรับความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส   นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใชใ้นการ

ออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

    

ผลการเรียนรู้      

 1. อธิบายความสาํคญัของกีฬาเทเบิลเทนนิสได ้

 2. อธิบากฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิสได ้  

 3. แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลและประเภททีมได ้  

 4. ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิสได ้  

 5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การวางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและ 

                  การแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นทีม   

 6. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส    

 7. นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
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พ20202     กรีฑา                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้         เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค                    จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬากรีฑา แสดงทกัษะในการเล่นกีฬากรีฑา ประเภท

บุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตามกฎกติกา  การ
เล่นและการแข่งขนักีฬากรีฑา มีมารยาทในการเล่น การวางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและ

การแข่งขนักีฬากรีฑา เป็นทีม  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬากรีฑา  นาํเอาวธีิการ

เล่นกีฬากรีฑาไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

 

ผลการเรียนรู้      

1. นกัเรียนปฏิบติัหลกัวธีิการออกกาํลงักายและการบริหารร่างกายอยา่งถูกตอ้ง 

2. นกัเรียนนาํหลกัวธีิการออกกาํลงักายและการบริหารร่างกาย  ไปใชป้ฏิบติัก่อนเล่นกรีฑาทุกครั2 ง 

3. นกัเรียนป้องกนั  แกไ้ข และเสริมสร้างสุขภาพใหดี้ได ้          

4. นกัเรียนเล่นกรีฑาไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5. นกัเรียนรู้วธีิการและปฏิบติัการเสริมสร้างสร้างสมรรถภาพทางกายได ้

6. นกัเรียนปฏิบติัการวิ�งระยะสั2นได ้

7. นกัเรียนปฏิบติัการวิ�งระยะกลางได ้

8. นกัเรียนปฏิบติัการวิ�งระยะไกลได ้

9. นกัเรียนปฏิบติัการวิ�งผลดัได ้

10.นกัเรียนปฏิบติัการวิ�งขา้มรั2 วได ้  
11. นกัเรียนปฏิบติัการวิ�งกระโดดไกลได ้

12. นกัเรียนปฏิบติัการเขยง่กา้วกระโดดได ้

13. นกัเรียนปฏิบติัการทุ่มนํ2าหนกัได ้

14. นกัเรียนปฏิบติัการขวา้งจกัรได ้

15. นกัเรียนปฏิบติัการพุง่แหลนได ้

16. นกัเรียนปฏิบติัการกระโดดสูงได ้

17. นกัเรียนเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย  โดยการนาํกิจกรรมกรีฑามาใชใ้นการออกกาํลงักาย   
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พ20203   บาสเกตบอล                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้     เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค             จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาบาสเกตบอล แสดงทกัษะในการเล่นกีฬา 

บาสเกตบอลประเภทบุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและ

ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล มีมารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลการ

วางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลเป็นทีม  ยอมรับความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปใชใ้นการออก

กาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
 

ผลการเรียนรู้      

 1. บอกประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลได ้

 2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาบาสเกตบอลได ้

 3. บอกความสาํคญัของการบริหารร่างกายได ้    

 4. บอกวธีิการและปฏิบติัการบริหารร่างกายไดถู้กตอ้งสมํ�าเสมอ 

 5. บอกวธีิการและปฏิบติัตนในการเสริมสร้างสมรรถภาพไดถู้กตอ้ง 

 6.  บอกวธีิการและปฏิบติัในการเล่นบาสเกตบอลดว้ยความปลอดภยั 

 7. บอกวธีิการและปฏิบติัการทรงตวั การเคลื�อนที�ในการเล่นบาสเกตบอลได ้

 8. บอกวธีิการและปฏิบติัการครอบครองบอล  การรับบอลไดถู้กตอ้ง 

 9. บอกวธีิการและปฏิบติัการส่งบอลแบบต่าง ๆ ได ้

 10. บอกวธีิการและปฏิบติัการเลี�ยงลูกแบบต่าง ๆ ได ้

 11.บอกวธีิการและปฏิบติัการยงิประตูแบบต่าง ๆ ได ้

 12.บอกวธีิการและปฏิบติัการเล่นบาสเกตบอลในตาํแหน่งต่าง ๆ ไดท้ั�งเป็นผูเ้ล่นฝ่ายรุกและ 
                   ผูเ้ล่นฝ่ายรับได ้

 13.ปฏิบติัการเล่นบาสเกตบอลเป็นทีมไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 14. บอกกติกาและปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกฎ ระเบียบกติกาการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัดและเป็นผูมี้ 
                    นํ�าใจนกักีฬามีมารยาทที!ดี 
 15. สามารถนาํทกัษะกีฬาบาสเกตบอลไปประยกุตใ์ชใ้นการออกกาํลงักายใหเ้กิดประโยชน์ใน 
                     ชีวติประจาํวนัได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ20204     ฟุตบอล                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้     เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค             จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาฟุตบอล       แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล

ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตามกฎ
กติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาฟุตบอล  มีมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตบอล  การวางแผนการรุก และ

การป้องกนัในการเล่นและการแข่งขนักีฬาฟุตบอลเป็นทีม  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการ

เล่นกีฬาฟุตบอล     นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาฟุตบอลไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

    

ผลการเรียนรู้      

1. นกัเรียนบอกประวติัความเป็นมา  ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอลได ้

2.  นกัเรียนบอกและปฏิบติัการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ฟุตบอลที�ดีได ้

3. นกัเรียนปฏิบติัหลกัวธีิการออกกาํลงักายและการบริหารร่างกายในการเล่นฟุตบอลอยา่งปลอดภยัได ้

4. นกัเรียนป้องกนั  แกไ้ข และเสริมสร้างสุขภาพในการเล่นฟุตบอล เพื�อใหเ้ล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งปลอดภยั           

5. นกัเรียนรู้วธีิการและปฏิบติัการเสริมสร้างสร้างสมรรถภาพทางกายได ้

6. นกัเรียนปฏิบติัการเลี2ยงบอลแบบต่างๆ ได ้

7.  นกัเรียนปฏิบติัการเตะบอลแบบต่าง ๆ ได ้

8.  นกัเรียนปฏิบติัการทุ่มได ้

 9. นกัเรียนปฏิบติัการโหม่งบอลได ้

10. นกัเรียนบอกและปฏิบติัการเล่นบอลตาํแหน่งต่าง ๆ  ได ้  

11. นกัเรียนปฏิบติัการเล่นทีมได ้

12. นกัเรียนปฏิบติัการเล่นฟุตบอลตามกติกาได ้

13. นกัเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นฟุตบอล  โดยการนาํเอากีฬาฟุตบอลมาใชใ้นการออกกาํลงักายใน 

      ชีวติประจาํวนั   
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ20205     วอลเล่ยบ์อล                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้     เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค             จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาวอลเลยบ์อล แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล

ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตามกฎ
กติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล มีมารยาทในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลการวางแผนการรุก 

และการป้องกนัในการเล่นและการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลเป็นทีม  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล  นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลไปใชใ้นการออกกาํลงักายใน

ชีวติประจาํวนั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. บอกประวติัความเป็นมาของกีฬาวอลเล่ยบ์อลได ้    

 2. บอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาวอลเล่ยบ์อลได ้

 3. บอกวธีิการและปฏิบติัการบริหารร่างกายไดถู้กตอ้งสมํ�าเสมอ 

 4. บอกวธีิการและปฏิบติัตนในการเสริมสร้างสมรรถภาพไดถู้กตอ้ง 

 5. บอกวธีิการและปฏิบติัในการเล่นวอลเล่ยบ์อลดว้ยความปลอดภยั 

 6. บอกวธีิการและปฏิบติัการยนืทรงตวั เตรียมความพร้อม   การเคลื�อนที�ในการเล่นวอลเล่ยบ์อลได ้

 7. บอกวธีิการและปฏิบติัการเล่นสองมือล่างได ้

 8. บอกวธีิการและปฏิบติัการเล่นสองมือบนได ้

 9. บอกวธีิการและปฏิบติัการเลี�ยงลูกแบบต่าง ๆ ได ้

 10. บอกวธีิการและปฏิบติัการเสริพลูกแบบต่าง ๆ ได ้

 11. บอกวธีิการและปฏิบติัการตบลูกวอลเล่ยบ์อลบอลแบบต่าง ๆ ได ้

 12. บอกวธีิการและปฏิบติัการสกดักั�นการเล่นของฝ่ายรุกได ้

 13.บอกวธีิการและปฏิบติัการเล่นวอลเล่ยบ์อลเป็นทีมได ้

 14.บอกกติกาและปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกฎ ระเบียบกติกาการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 

 15. สามารถนาํทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลไปประยกุตใ์ชใ้นการออกกาํลงักายใหเ้กิดประโยชน์ใน 
                    ชีวติประจาํวนัได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ20206     แบดมินตนั                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้     เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค             จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาแบดมินตนั แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาแบดมินตนั

ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตามกฎ
กติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั  มีมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตนั การวางแผนการรุก 

และการป้องกนัในการเล่นและการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัเป็นทีม  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ในการเล่นกีฬาแบดมินตนั  นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาแบดมินตนัไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

 

ผลการเรียนรู้      

 1. อธิบาย ความสาํคญัของกีฬาแบดมินตนัได ้    

 2. อธิบายกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัได ้

 3. มีทกัษะในการเล่นกีฬาแบดมินตนัประเภทบุคคลและประเภททีม 

 4. ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั 

 5. ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�นได ้

 6.  มีมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตนั การวางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและการ 

                   แข่งขนักีฬาแบดมินตนัเป็นทีม   

 7. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาแบดมินตนั   

 8. นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาแบดมินตนัไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนัได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ20207    เปตอง                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนตน้     เวลาเรียน  40  ชั�วโมง/ภาค              จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาเปตอง แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภท

บุคคลและประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตามกฎกติกา  การ

เล่นและการแข่งขนักีฬาเปตอง  มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุก และการป้องกนัใน

การเล่นและการแข่งขนักีฬาเปตองเป็นทีม  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง  

นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาเปตองไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

  

ผลการเรียนรู้      

 1. อธิบาย ความสาํคญัของกีฬาเปตองได ้

 2, อธิบายกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเปตองได ้  

 3. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภทบุคคลและประเภททีม   

 4, ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเปตอง   

 5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและการ 

                  แข่งขนักีฬาเปตองเป็นทีม   

 6. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง   

 7. นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาเปตองไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

โครงสร้าง 
 

รายวชิาพื�นฐาน 
 

ศ21101 ศิลปะ 1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ21102 ศิลปะ 2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ22101 ศิลปะ 3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ22102 ศิลปะ 4 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ23101 ศิลปะ 5 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ23102 ศิลปะ 6 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

 

รายวชิาเพิมเตมิ 

 

ศ20201 ศิลปะไทย  1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20202 ศิลปะไทย  2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20203 ศิลปะไทย  3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20204 ดนตรีสากล 1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20205 ดนตรีสากล 2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ30206 ดนตรีสากล 3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20207 ดนตรีไทย 1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20208 ดนตรีไทย 2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20209 ดนตรีไทย 3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20210 นาฏศิลป์ไทย 1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20211 นาฏศิลป์ไทย 2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ศ20212 นาฏศิลป์ไทย 3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ21101    ศิลปะ 1                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1      ภาคเรียนที�  1      เวลาเรียน  40   ชั�วโมง            จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
 

 ศึกษาความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานทศันศิลป์และสิ�งแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้เรื�อง
ทศันธาตุ ระบุและบรรยายหลกัการออกแบบงานทศันศิลป์ โดยเนน้ความเป็นเอกภาพความกลมกลืน 

ความสมดุล วาดภาพทศันียภาพแสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกลเ้ป็น 3 มิติ ระบุและบรรยายเกี�ยวกบัลกัษณะ
รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถิ�นตนเองจากอดีตถึงปัจจุบนัระบุและเปรียบเทียบงาน

ทศันศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย 

 อ่าน เขียน ร้อง โนต้ไทยและโนต้สากล เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื�องดนตรีที�มาจาก
วฒันธรรมที�ต่างกนั ร้องเพลงและใชเ้ครื�องดนตรีบรรเลงประกอบ การร้องเพลงดว้ยบทเพลงที�
หลากหลายรูปแบบ จดัประเภทของวงดนตรีไทย และวงดนตรีที�มาจากวฒันธรรมต่างๆ 

 อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงชื�อที�มีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์ หรือความคิดของผูช้มใชน้าฏย
ศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ 

 

ตัวชี�วดั    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 

       รวมทั�งหมด    19     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ21102    ศิลปะ 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ  

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1      ภาคเรียนที�  2      เวลาเรียน  40   ชั�วโมง            จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
  

ศึกษาลกัษณะรูปแบบศิลปะของทอ้งถิ�นและของชาติ แลว้เปรียบเทียบกบังานทศันศิลป์ของภาค
ต่างๆในประเทศไทย ตลอดจนเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 

 ศึกษา วเิคราะห์บทบาทและอิทธิพลของดนตรีที�มีต่อสังคมไทย  ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรี
ในแต่ละวฒันธรรม   ฝึกทกัษะการขบัร้องเพลงตามหลกัการขบัร้อง และการบรรเลงเครื�องดนตรี
ประกอบการขบัร้อง   

 คิด ประดิษฐท่์ารําแลว้นาํมาถ่ายทอดไดอ้ยา่งเหมาะสม  ศึกษา วเิคราะห์ปัจจยัที�มีผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงของนาฏศิลป์พื3นบา้น ละครไทย และละครพื3นบา้น  คน้ควา้ศึกษาประเภทของละครไทยใน
ยคุสมยัต่างๆ 

 

ตัวชี�วดั    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    

       รวมทั�งหมด    10    ตัวชี�วดั 

 

 

 

 

 

 

 



 91

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ22101     ศิลปะ 3                          กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ  

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2      ภาคเรียนที�  1      เวลาเรียน  40   ชั�วโมง            จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
 
อธิบายองคค์วามรู้ของทศันธาตุ และนาํเอาองคค์วามรู้มาสื�อถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิลปะโดย 

ใชว้ธีิการที�หลากหลายไดอ้ยา่งชื�นชม วจิารณ์ผลงานของตนเองและของผูอื้�นไดอ้ยา่งมีหลกัการและ
เหตุผล อธิบายหลกัการพาณิชศิลป์อยา่งง่ายได ้

    จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที�มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  ฝึกการร้องเพลงและใช้
เครื�องดนตรีบรรเลงประกอบ  การร้องเพลงดว้ยบทเพลงที�หลาก หลายรูปแบบ โดยมีความเขา้ใจใน
อารมณ์เพลงต่างๆ   บอกบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 

   เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ชื�นชม และประยุกตใ์ชก้บัการเรียนวชิาในกลุ่มสาระอื�นๆและใน
ชีวติประจาํวนัได ้

 

ตัวชี�วดั     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    

       รวมทั�งหมด    11    ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ22102     ศิลปะ 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ  

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2      ภาคเรียนที�  2      เวลาเรียน  40   ชั�วโมง            จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

 

 ศึกษางานทศันศิลป์ของไทยในยคุสมยัต่างๆ และวฒันธรรมต่างๆที�สะทอ้นถึงงานศิลปะใน

ปัจจุบนั ศึกษาและวเิคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบงานทศันศิลป์ไทยและสากล  

 ศึกษา คน้ควา้เกี�ยวกบัดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศและบรรยายบทบาท อิทธิพลของดนตรี
ในวฒันธรรมต่างๆ  ศึกษาเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ที�มีผลต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย   
 เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่างๆ  วเิคราะห์ บรรยาย

รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื3นบา้น และมหรสพอื�นๆที�เคยนิยมมาในอดีต  ศึกษา คน้ควา้การ
ละครในยคุสมยัต่างๆ  

 

ตัวชี�วดั    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    

       รวมทั�งหมด    8     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ23101      ศิลปะ 5                          กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ  

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3      ภาคเรียนที�  1      เวลาเรียน  40   ชั�วโมง            จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
  

นาํความรู้ทศันธาตุและการออกแบบมาสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยและสากล โดยสามารถสื�อ
ความหมายเพื�อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆดว้ยสื�อผสมเทคนิควธีิการต่างๆ  นาํความรู้มาจดันิทรรศการทาง

ศิลปะ  ศึกษาอาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบังานทศันศิลป์ตลอดจนวิเคราะห์ทกัษะที�จาํเป็นในการประกอบอาชีพ
นั3นๆ 

 เปรียบเทียบองคป์ระกอบที�ใชใ้นการสร้างงานดนตรีเทคนิคในการสร้างสรรค ์ร้องหรือเล่น

ดนตรีเดี�ยวและรวมวง  แต่งเพลงสั3นๆง่ายๆพร้อมทั3งอธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรี 

เปรียบเทียบความแตกต่างงานดนตรีของตนเองและผูอื้�น อธิบายอิทธิพลของดนตรีที�มีต่อบุคคลและ
สังคม นาํเสนอหรือจดัการแสดงดนตรีที�เหมาะสมโดยบูรณาการกบักลุ่มสาระอื�น 

 วเิคราะห์โครงสร้างของบทละครโดยใชน้าฏยศพัทที์�เหมาะสมบรรยายอากปักิริยาของผูค้น มี

ทกัษะในการพฒันารูปแบบการแสดง ร่วมจดัการแสดงในบทบาทหนา้ที�ต่างๆ วเิคราะห์เนื3อหาละครมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

ตัวชี�วดั   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 

       รวมทั�งหมด    25     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ23102     ศิลปะ 6                         กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ  

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3      ภาคเรียนที�  2      เวลาเรียน  40   ชั�วโมง            จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
 

 ศึกษา อภิปรายเกี�ยวกบังานทศันศิลป์ที�สะทอ้นคุณค่าทางสังคม วฒันธรรม วเิคราะห์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 

 ศึกษาววิฒันาการของดนตรีไทย และดนตรีตะวนัตกในแต่ละยคุสมยั  และวเิคราะห์ปัจจยั 

ลกัษณะเด่นที�ทาํใหง้านดนตรีนั3นๆไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความนิยม  

 ออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์เครื�องแต่งกาย เพื�อแสดงนาฏศิลป์และละครที�มาจาก
วฒันธรรมต่างๆ  วิเคราะห์ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวติประจาํวนั  แสดง

ความคิดเห็นและแนวทางในการอนุรักษน์าฏศิลป์ 1-3 

 

ตัวชี�วดั        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 

       รวมทั�งหมด    7     ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ20201     ศิลปะไทย 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                       จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาลกัษณะทั�วไปของศิลปะไทย ฝึกปฏิบติัเกี�ยวกบัการเขียนภาพ การเขียนภาพเบื�องตน้ การ

ร่างภาพดว้ยวธีิการกระทบเส้น และวธีิใชสี้แบบไทย เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของ

ศิลปะไทย สามารถเขียนภาพ และลวดลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอื�นๆได ้
 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเขา้ใจในรูปแบบของศิลปะลวดลายไทย 

2. สามารถปฏิบติัการเขียนลวดลายไทยตามขั�นตอนได ้

3. รู้และเขา้ใจการร่างภาพดว้ยการเขียนโครงสร้างได ้

4. เขา้ใจในการใชเ้สน้ สี ในงานศิลปะไทยเป็นอยา่งดี 

5. นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บังานอื$นๆได ้
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20202     ศิลปะไทย 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                     จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาลกัษณะความเป็นมาของศิลปะไทย ทั3งดา้น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 

เพื�อใหมี้ความรู้ พื3นฐาน ความเขา้ใจ ชื�นชม และเห็นคุณค่าของศิลปะไทย และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการที�
ต่างๆไดอ้ยา่งกลมกลืน  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ลกัษณะของงานศิลปะไทย 

2. มีความรู้ความเขา้ใจในงานจิตรกรรมไทย และสร้างงานได ้

3. สร้างสรรคง์านประติมากรรมไทย 

4. รู้จกังานสถาปัตยกรรมไทยตลอดจนส่วนประกอบของงานได ้

5. นาํลกัษณะงานจิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยสถาปัตยกรรมไทยมาสร้างสรรคป์ระยกุตใ์ชใ้นงานต่าง ๆได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20203      ศิลปะไทย 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                        จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาลกัษณะประวติัความเป็นมาลกัษณะของลายพื3นบา้นและลายไทย หลกัการและวธีิการเขียน 

การใชเ้ส้นและสีการผกูลาย การคดัลอก  คุณสมบติัของวสัดุที�ใชเ้ขียนลวดลาย อุปกรณ์ และเครื�องมือใน
การเขียนลายพื�นบา้น และหรือลายไทย 

ปฏิบติังานเขียน ลายพื�นบา้นที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น และหรือลายไทย สาํรวจขอ้มูลตลาด ประเมินราคา

และใหบ้ริการ 

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการเขียนลายพื�นบา้น และหรือลายไทย และสามารถ

ใหบ้ริการได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้ลกัษณะของงานศิลปะไทยลายพื�นบา้น ลายไทย 

2. สร้างสรรคง์านลายไทยดว้ยการใชเ้สน้ และ สี 

3. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยกีระบวนการสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและรับผิดชอบ 

4. สร้างสรรค ์งานลายไทยในรูปแบบหลากหลาย 

5. ใชค้วามรู้การเขียนลายพื�นบา้น หรือลายไทยนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานอื$นๆ และบริการ 
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 คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20204     ดนตรีสากล 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                    จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัทฤษฎีการดนตรี โนต้สากล ศพัทส์ังคีต ฝึกโสตประสาท ฝึกปฏิบติั

เครื�องดนตรีสากลอยา่งนอ้ย1 ชิ3น โดยฝึกบรรเลงทั3งเดี�ยวและกลุ่ม และจดัแสดงดนตรีเป็นครั3 งคราวการ
ดูแลรักษาเครื�องดนตรี เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการขบัร้องและการฝึกปฏิบติัเครื�องดนตรี
สากลที�ถนดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะและเพลิดเพลิน  

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้ลกัษณะเกี�ยวกบัดนตรีสากลวงดนตรี เครื�องดนตรี แบ่งแยก รูปแบบของของวงดนตรีสากลแบบต่างๆได ้

    ถกูตอ้ง 

2. รู้วิธีการ หลกัการขบัร้องเบื�องตน้ของเพลงไทยสากล 

3. รู้วิธีวางท่าที การออกอกัขระ ศพัทส์งัคีต การสร้างอารมณ์ เพื�อใหส้ามารถขบัร้องไดอ้ยา่งไพเราะไดถ้กูตอ้ง 

4. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ดนตรีสากลสร้างสรรคง์านดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและรับผิดชอบ 

5. สร้างสรรค ์ทกัษะการเล่นดนตรีไทย และขบัร้องเพลงไทยสากลในแบบที�ถูกตอ้งในรูปแบบหลากหลาย 

6. ใชค้วามรู้การทางศิลปะการเล่นดนตรีสากล และขบัร้องเพลงไทยสากลในแบบที�ถูกตอ้ง ไปประยกุตใ์ชก้บั 

     งานเพลงสากลอื�นๆ และบริการได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20205- ศ20206     ดนตรีสากล 2-3                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                     จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัทฤษฎีการดนตรี โนต้สากล ศพัทส์ังคีต ฝึกโสตประสาท ฝึกปฏิบติั

เครื�องดนตรีสากลอยา่งนอ้ย1 ชิ3น โดยฝึกบรรเลงทั3งเดี�ยวและกลุ่ม และจดัแสดงดนตรีเป็นครั3 งคราวการ
ดูแลรักษาเครื�องดนตรี เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการขบัร้องและการฝึกปฏิบติัเครื�องดนตรี
สากลที�ถนดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะและเพลิดเพลิน สามารถขบัร้องและบรรเลงเพลงสากล - ไทยสากล

ได ้มีความชื�นชมในศิลปะของเพลงไทยสากล วงดนตรี เครื�องดนตรี แนวเพลงแบบต่าง รูปแบบแนว

เพลงลูกทุ่ง ไทยสากลหลกัการขบัร้องเบื3องตน้ฝึกขบัร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ไทยสากล การวางท่าที การ

ออกอกัขระ ศพัทส์ังคีต การสร้างอารมณ์ เพื�อใหส้ามารถขบัร้องไดอ้ยา่ง ไพเราะถูกทาํนองและ

จงัหวะเห็นคุณค่า และมีส่วนในการอนุรักษเ์พลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้ลกัษณะเกี�ยวกบัดนตรีสากลวงดนตรี เครื�องดนตรี แบ่งแยก รูปแบบของของวงดนตรีสากลแบบต่างๆ 

    ไดถ้กูตอ้ง 

2. รู้วิธีการ หลกัการขบัร้องเบื�องตน้ของเพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง 

3. รู้วิธีวางท่าที การออกอกัขระ ศพัทส์งัคีต การสร้างอารมณ์ เพื�อใหส้ามารถขบัร้องไดอ้ยา่งไพเราะได ้

    ถกูตอ้ง 

4. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ดนตรีสากลสร้างสรรคง์านดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและรับผิดชอบ 

5. สร้างสรรค ์ทกัษะการเล่นดนตรีไทย และขบัร้องเพลงไทยสากลในแบบที�ถูกตอ้งในรูปแบบ 

    หลากหลาย 

6. ใชค้วามรู้การทางศิลปะการเล่นดนตรีสากล และขบัร้องเพลงไทยสากลในแบบที�ถูกตอ้ง ไป 

     ประยกุตใ์ชก้บังานเพลงสากลอื�นๆ และบริการได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20207      ดนตรีไทย 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                       จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัดนตรีไทย วงดนตรี เครื�องดนตรี หลกัการขบัร้องเบื�องตน้ฝึกขบัร้อง
เพลงไทยในอตัราชั�นเดียว สองชั�น และเพลงพื�นเมือง เพื�อใหส้ามารถขบัร้องไดอ้ยา่ง ไพเราะถูกทาํนอง
และจงัหวะเห็นคุณค่า และมีส่วนในการอนุรักษเ์พลงไทยและเพลงพื�นเมือง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้ลกัษณะเกี$ยวกบัดนตรีไทยวงดนตรี เครื$องดนตรี แบ่งแยก รูปแบบของของวงดนตรีไทยแบบต่างๆไดถู้กตอ้ง 

2. รู้วธีิการ หลกัการขบัร้องเบื�องตน้ของเพลงไทย 

3. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ดนตรีไทยงานสร้างสรรคง์านดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและรับผิดชอบ 

4. สร้างสรรค ์ทกัษะการเล่นดนตรีไทย และขบัร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกตอ้งในรูปแบบหลากหลาย 

5.ใชค้วามรู้การทางศิลปะการเล่นดนตรีไทย และขบัร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกตอ้ง ไปประยกุตใ์ชก้บังานเพลงสากลอื$นๆ  

    และบริการ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20208-ศ20209    ดนตรีไทย 2-3                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                       จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัดนตรีไทย วงดนตรี เครื�องดนตรี หลกัการขบัร้องเบื�องตน้ฝึกขบัร้อง
เพลงไทยในอตัราชั�นเดียว สองชั�น และเพลงพื�นเมือง การวางท่าที การออกอกัขระ ศพัทส์ังคีต การสร้าง

อารมณ์ เพื�อใหส้ามารถขบัร้องไดอ้ยา่ง ไพเราะถูกทาํนองและจงัหวะเห็นคุณค่า และมีส่วนในการ

อนุรักษเ์พลงไทยและเพลงพื�นเมือง 
 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้ลกัษณะเกี$ยวกบัดนตรีไทยวงดนตรี เครื$องดนตรี แบ่งแยก รูปแบบของของวงดนตรีไทยแบบต่างๆไดถู้กตอ้ง 

2. รู้วธีิการ หลกัการขบัร้องเบื�องตน้ของเพลงไทย 

3. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ดนตรีไทยงานสร้างสรรคง์านดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและรับผิดชอบ 

4. สร้างสรรค ์ทกัษะการเล่นดนตรีไทย และขบัร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกตอ้งในรูปแบบหลากหลาย 

5. ใชค้วามรู้การทางศิลปะการเล่นดนตรีไทย และขบัร้องเพลงไทยในแบบที$ถูกตอ้ง ไปประยกุตใ์ชก้บังานเพลงสากล 

     อื$นๆ และบริการ 

     

 



 101

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20210    นาฏศิลป์ไทย 1                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                     จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความรู้เบื3องตน้นาฏศิลป์ไทยเกี�ยวกบั จงัหวะ นาฏยศพัท ์ภาษาท่าประกอบการรําและการ

แสดงพื3นเมืองประวติัความเป็นมาประเภทการแสดงพื3นเมืองการแต่งกายการแสดงพื3นเมือง การร้องและ

รําเพลงพื3นเมืองตามความสนใจฝึกปฏิบติัใชเ้ครื�องประกอบจงัหวะอยา่งง่ายๆ การร้องและรําเพลง

พื3นเมืองของภาคต่างๆและของทอ้งถิ�น  

เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ เกี�ยวกบันาฏศิลป์ไทยเบื3องตน้ สามารถปฏิบติัการแสดงพื3นเมือง 

การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาประยกุตใ์ช ้และ มีความภาคภูมิใจในการแสดงพื3นเมือง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้เขา้ใจและแสดงออกนาฏศิลป์ไทยเบื�องตน้ในเรื�องจงัหวะ นาฏยศพัทภ์าษาท่าประกอบการรําและ 

     การแสดง 

2. รู้เขา้ใจ อธิบายประวติัความเป็นมาของการแสดงพื�นเมือง 

3. บอกลกัษณะของเครื�องดนตรีประกอบการแสดงพื�นเมืองภาคต่างๆได ้

4. เขา้ใจและสามารถแต่งกายชุดการแสดงพื�นเมือง 

5. สร้างสรรค ์ทกัษะการแสดงออกการร้องและการรําพื�นเมืองในแบบที�ถูกตอ้งในรูปแบบหลากหลาย 

6. นาํความรู้การทางศิลปะนาฏศิลป์ และขบัร้องเพลงพื�นเมืองไปประยกุตใ์ช ้ดดัแปลง แนวเพลงนาฏศิลป์ 

    แบบแปลกใหม่ได ้และบริการงานแสดงตามที�ต่างๆได ้และบริการได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20211    นาฏศิลป์ไทย 2                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                       จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัเกี�ยวกบั นาฏศิลป์ไทย นาฏยศพัท ์ภาษาท่าประกอบการรํา รําไทยมาตรฐาน 

ระบาํเบด็เตล็ด  การแสดงพื3นเมืองและการประดิษฐอุ์ปกรณ์การแสดงตวัอยา่งง่ายๆ  

เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ เกี�ยวกบันาฏศิลป์ไทย สามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาส

ต่างๆได ้สามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาประยกุตใ์ชแ้ละมีความภาคภูมิใจในนาฏศิลป์ไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้เขา้ใจและแสดงออกนาฏศิลป์ไทยเบื�องตน้ในเรื$องา จงัหวะ นาฏยศพัทภ์าษาท่าประกอบการรําและ 

    การแสดง 

2. รู้เขา้ใจ การแสดงพื�นเมือง 

3. บอกลกัษณะของรําไทยมาตรฐานดนตรีประกอบการแสดงพื�นเมืองภาคต่างๆได ้

4. แสดงท่ารําไทยมาตรฐานในเรื$องการรําแม่บทเลก็ 

5. สร้างสรรค ์ทกัษะการแสดงออกการร้องและการรําพื�นเมืองในแบบที$ถูกตอ้งในรูปแบบหลากหลาย 

6. นาํความรู้การทางศิลปะนาฏศิลป์ และนาํวสัดุมาประดิษฐป์ระยกุตใ์ช ้ดดัแปลงอปุกรณ์การแสดงอยา่งง่ายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ศ20212     นาฏศิลป์ไทย 3                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน  40   ชั�วโมง /ภาค                      จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

                  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเกี�ยวกบั นาฏศิลป์ไทย นาฏยศพัท ์ภาษาท่าประกอบการรํา รําไทย

มาตรฐาน ระบาํเบด็เตล็ด  การแสดงพื3นเมืองและการประดิษฐอุ์ปกรณ์การแสดงตวัอยา่งง่ายๆ  

เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ เกี�ยวกบันาฏศิลป์ไทย สามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาส

ต่างๆได ้สามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาประยกุตใ์ชแ้ละมีความภาคภูมิใจในนาฏศิลป์ไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. รู้เขา้ใจและแสดงออกนาฏศิลป์ไทยเบื�องตน้ในเรื$องา จงัหวะ นาฏยศพัทภ์าษาท่าประกอบการรําและการแสดง 

2. รู้เขา้ใจ การแสดงพื�นเมือง 

3. บอกลกัษณะของรําไทยมาตรฐานดนตรีประกอบการแสดงพื�นเมืองภาคต่างๆได ้

4. แสดงท่ารําไทยมาตรฐานในเรื$องการรําแม่บทเลก็ 

5. สร้างสรรค ์ทกัษะการแสดงออกการร้องและการรําพื�นเมืองในแบบที$ถูกตอ้งในรูปแบบหลากหลาย 

6. นาํความรู้การทางศิลปะนาฏศิลป์ และนาํวสัดุมาประดิษฐป์ระยกุตใ์ช ้ดดัแปลงอปุกรณ์การแสดงอยา่งง่ายได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) 

                                              โครงสร้าง 

รายวชิาพื�นฐาน 
 

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

รายวชิาเพิ	มเตมิ 
 

ง20201 คอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20202 การประมวลคาํ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20203 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20204 การนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20205 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค ์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20206 การสร้างเวบ็ไซต ์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20207 บา้นและครอบครัว 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20208 งานธุรกิจ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20209 งานช่างพื�นฐาน 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20210 ช่างดอกไมป้ระดิษฐ ์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20211 ช่างประดิษฐข์องชาํร่วย 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20212 ช่างประดิษฐตุ์ก๊ตา 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20213 ช่างยอ้มผา้บาติก 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20214 ช่างเสื�อผา้สตรีเบื�องตน้ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 
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ง20215 งานใบตอง 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20216 ช่างปักผา้ดว้ยมือ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20217 ช่างร้อยมาลยั 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20218 ช่างอาหารพื�นเมือง 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20219 ช่างถนอมอาหาร 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20220 ช่างขนมไทย 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20221 งานหอ้งสมุด 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20222 งานหอ้งสมุด 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20223 ช่างซ่อมเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20224 ช่างซ่อมเตาแก็ส 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20225 งานเขียนแบบ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20226 ช่างบริการบาํรุงรักษารถยนต ์  2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20227 ช่างปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20228 ช่างซ่อมรถจกัรยาน 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20229 ช่างเขียนภาพการ์ตูน 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20230 ช่างเขียนภาพทิวทศัน์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20231 ช่างทาํป้ายอกัษร 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20232 ช่างเขียนตวัอกัษร 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง20233 ช่างเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 1     ภาคเรียนที�   1      เวลาเรียน   40    ชั�วโมง    จํานวน   1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเกี�ยวกบัหลกัการทาํงาน  บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   ลกัษณะสาํคญัและ
ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ   ความหมาย  ประเภทของขอ้มูลและสารสนเทศ  การประมวลผล

ขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ  

ปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลย ี จดัการสารสนเทศ การประมวลผล

เบื�องตน้   ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  การใชโ้ปรแกรมพิมพเ์อกสาร   

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเบื�องตน้เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทและ

ความสาํคญัของคอมพิวเตอร์ต่อระบบสารสนเทศ  หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์และสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการประยกุตใ์ชง้านดา้นต่าง ๆ ได ้ 

 โดยจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  เพื�อพฒันาทกัษะ  กระบวนการ
ในการคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ีและการสื�อสาร  สามารถนาํทกัษะและกระบวนการที�ไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดใน
ตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและเจตคติที�ดีต่อ
คอมพิวเตอร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั�นในการทาํงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวนิยั มี
ความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความเชื�อมั�นในตนเอง  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

ตัวชี�วดั    ง  3.1  ม.1/1      ง  3.1  ม. 1/2      ง  3.1 ม.1/3  

       รวมทั�งหมด   3     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา   

 

ง21102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาปีที� 1        ภาคเรียนที� 2            เวลาเรียน  40  ชั�วโมง         จํานวน  1.0  หน่วย 

  

มีขั�นตอนการทาํงาน  ปฏิบติังานตามทกัษะกระบวนการตามขั�นตอนที�วางแผนไว ้เช่นการ 

ใช้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน การจดัและตกแต่งห้อง  กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทาํงาน

ตามขั�นตอนคือการเลือกหวัหนา้กลุ่มกาํหนดเป้าหมายวางแผนแบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ที�ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น การเตรียม ประกอบ จดัตกแต่งและบริการอาหารการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร การประดิษฐข์องใช ้ของตกแต่ง จากวสัดุในทอ้งถิ�น 

แนวทางการเลือกอาชีพ กระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง
รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ สุจริต ความสาํคญัของการสร้างอาชีพ การมีรายไดจ้ากอาชีพที�สร้างขึ�น การ
เตรียมความพร้อม การจดัประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพทกัษะที�จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
เช่นทกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  ทกัษะการแสวงหา

ความรู้  ทกัษะการจดัการ   ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี

วนิยั     ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
  

 

ตัวชี�วดั      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 
       รวมทั�งหมด    6     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง22101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2     ภาคเรียนที�   1      เวลาเรียน   40    ชั�วโมง      จํานวน   1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาหลกัการเบื�องตน้ของการสื�อสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  วธีิการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  คน้หาขอ้มูล และ

ติดต่อสื�อสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม ใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตใ์น   การทาํงาน 

 ศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลกัการแกปั้ญหา เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใชง้านอินเตอร์เน็ต 

อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตใ์นการทาํงาน 

 ปฏิบติัการใชง้านในโปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล ชนิดของแฟ้มภาพ การออกแบบงานนาํเสนอ 
 

 

ตัวชี�วดั         ง 3.1 ม.2/1 ,  ง 3.1 ม.2/2 ,  ง 3.1 ม.2/3 ,  ง 3.1 ม.2/4 

   รวมทั�งหมด    4     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง22102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 2     ภาคเรียนที�   1      เวลาเรียน   40    ชั�วโมง        จํานวน   1.0  หน่วยกิต 

 

    ฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้เพื�อพฒันา การทาํงาน  การจดัและตกแต่งบา้น  การดูแลรักษาและ

ตกแต่งสวน  การจดัการผลผลิต  กระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน  การเตรียม  การประกอบ  จดั  ตกแต่ง  

และบริการเครื�องดื�ม  การเลี�ยงสัตว ์ การประดิษฐ์ของใช ้ ของตกแต่งจากวสัดุในโรงเรียนหรือทอ้งถิ�น  การ
ติดต่อสื�อสาร  และใช้บริการกบัหน่วยงานต่าง ๆ   มีจิตสํานึกและใช้ทรัพยากรในการปฏิบติังาน  อย่าง

ประหยดัและคุม้ค่า   อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั�นตอน  การแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการของมนุษย ์   สร้างสิ�งของเครื�องใชห้รือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยี   อยา่ง

ปลอดภยั ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3  มิติ หรือภาพฉาย เพื�อนาํไปสู่การสร้างตน้แบบของ
สิ�งของเครื�องใช ้หรือถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็นแบบจาํลองความคิดและ   การรายงานผล เพื�อนาํเสนอ
วิธีการ    มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในงานที�ผลิตเอง  เลือกใช้

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   ต่อชีวิต สังคม สิ�งแวดลอ้ม และมี  การจดัการเทคโนโลยีดว้ยการลดการใช้

ทรัพยากรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยี ที�ไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม    อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์

อาชีพ   การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ  และมีทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นสาํหรับการประกอบอาชีพที�สนใจ 

              เพื�อใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการทาํงาน   กระบวนการแกปั้ญหา  การทาํงานร่วมกนั การแสวงหา

ความรู้  และการจดัการ    มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยรักการทาํงาน  และมีเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน   สามารถ
ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข   

 
 

 

ตัวชี�วดั          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 

     รวมทั�งหมด    10     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง23101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 3     ภาคเรียนที�   1      เวลาเรียน   40    ชั�วโมง    จํานวน   1.0  หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาหลกัการทาํโครงงาน เพื�อเป็นการพฒันาผลงานที�เกิดจากการศึกษาคน้ควา้ ดาํเนินการพฒันา
ตามความสนใจและความถนดั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ศึกษาหลกัการพื�นฐานในการเขียนโปรแกรม 
แนวคิด หลกัการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตวัแปร การลาํดบัคาํสั�ง การตรวจสอบเงื�อนไข การควบคุม
โปรแกรม คาํสั�งแสดงผล และรับขอ้มูล การเขียนสคริปต ์การเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ที�เหมาะสมกบัลกัษณะของ
งาน การใชอุ้ปกรณ์ดิจิตอลมาช่วยในการทาํงาน และอา้งอิงแหล่งที�มาได ้

 ปฏิบติัการใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อนาํเสนองานในรูปแบบที�เหมาะสม 
และสร้างชิ�นงานจากจินตนาการ หรืองานที�ทาํในชีวติประจาํวนั ตามหลกัการดครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและ
รับผดิชอบ  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

ตัวชี�วดั    ง  3.1  ม.3/1  ,  ง  3.1 ม. 3/2   ,   ง  3.1 ม.3/3  ,  ง  3.1 ม.3/4     

       รวมทั�งหมด    4     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง23102   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาปีที�  3   ภาคเรียนที�  2   เวลาเรียน  40  ชั�วโมง           จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษา/อภิปรายขั�นตอนการทาํงานในงาน งานออกแบบเขียนแบบ งานไม ้งานปูน งานไฟฟ้า งาน
อิเล็กทรอนิกส์ งานเครื�องยนต์ งานท่อประปา งานโลหะ งานระบบแก๊ส งานสี สร้างผลงานในงานช่าง ใช้

ทกัษะในการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีคุณธรรม ใชว้สัดุธรรมชาติเพื�อการประหยดัพลงังาน ติดตั�งระบบประปา
ในบา้น อภิปรายระดบัการใชเ้ทคโนโลยมีาประยกุตใ์นการทาํงาน ทาํงานตามกระบวนการ ถ่ายทอดความคิด

เป็นภาพฉายเพื�อนําไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจาํลองของสิ� งของเครื� องใช้ อภิปรายการหางานใน
ตาํแหน่งที�ว่างจากสื�อต่าง ๆ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพที�มั�นคง ประเมินทางเลือกอาชีพด้วยวิธีการที�
หลากหลาย  

 เพื�อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในงานช่าง มีความซื�อสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีความ

มุ่งมั�นในการทาํงาน เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่องานช่าง 

 

 

ตัวชี�วดั      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 

       รวมทั�งหมด    8     ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20201   คอมพวิเตอร์เบื�องต้น                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้        เวลาเรียน   40    ชั�วโมง    จํานวน   1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเกี�ยวกบัหลกัการทาํงาน  บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  นิยามและลกัษณะสาํคญั

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ   ประวติัความเป็นมา  พฒันาการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์   ลกัษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต   หลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื�องตน้ 

 ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์และมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื�องตน้  สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

 โดยจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  เพื�อพฒันาทกัษะ  กระบวนการ
ในการคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ีและการสื�อสาร  สามารถนาํทกัษะและกระบวนการที�ไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดใน
ตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและเจตคติที�ดีต่อ
คอมพิวเตอร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั�นในการทาํงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวนิยั มี
ความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความเชื�อมั�นในตนเอง  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอธิบายหลกัการ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได ้

 2.  สามารถบอกนิยามและลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

 3.  สามารถบอกประวติัความเป็นมา  พฒันาการของคอมพิวเตอร์ได ้

 4.  สามารถอธิบายถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได ้

 5.  สามารถบอกถึงลกัษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

 6.  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20202    การประมวลคํา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้         เวลาเรียน   40    ชั�วโมง                   จํานวน   1.0  หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาประโยชน์ของโปรแกรมการประมวลคาํ   การใชค้อมพิวเตอร์   การเปิด – ปิดโปรแกรม

ประมวลคาํ  การใชแ้ป้นพิมพ ์ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความ  การกาํหนดรูปแบบเอกสาร  การวาดรูปลงใน

เอกสาร  การสร้างตาราง  การคน้และเปลี�ยนแปลงขอ้ความ   การประยกุตใ์นงานพิมพเ์อกสารต่าง ๆ 

 ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมประมวลคาํในการพิมพ ์   ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความ    กาํหนดรูปแบบเอกสาร  

ใชค้าํสั�งในการสั�งพิมพเ์อกสาร วาดรูปลงในเอกสาร  สร้างตาราง  คน้หาและเปลี�ยนแปลงขอ้ความ  
 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์  และมีทกัษะในการจดัทาํเอกสารดว้ยโปรแกรม
ประมวลคาํ  สามารถประยกุตง์านพิมพเ์อกสารในรูปแบบต่าง ๆได ้ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน

ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลย ี ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่า
และเจตคติที�ดีต่อคอมพิวเตอร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีความรับผดิชอบ  มุ่งมั�นในการทาํงาน  ใฝ่

เรียนรู้  มีวนิยั มีความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความเชื�อมั�นในตนเอง  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 

 1.  อธิบายประโยชน์ของโปรแกรมการประมวลคาํได ้

 2.  เปิด –ปิดโปรแกรมไดถู้กตอ้ง 

 3.  บอกหลกัการใชแ้ป้นพิมพที์�ถูกตอ้งได ้

 4.  พิมพแ์ละการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความได ้

 5.  จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลเอกสารใหม่และเรียกแฟ้มขอ้มูลมาแกไ้ขได ้

 6.  คน้หาและเปลี�ยนแปลงขอ้ความได ้

 7.  วาดรูปลงในเอกสารได ้  

8.   สร้างตาราง   

9.   กาํหนดรูปแบบเอกสาร  ใชค้าํสั�งในการสั�งพิมพเ์อกสารได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20203   คอมพวิเตอร์กราฟิก                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น    มธัยมศึกษาตอนตน้               เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

 ศึกษาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก คุณสมบติัของเครื�องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก    

การวาดภาพด้วยโปรแกรมวาดภาพ   การใช้โปรแกรมสร้างภาพ  การใช้โปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล  

สร้างสรรคง์านศิลปะดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 ปฏิบติัการสร้างภาพ โดยใชค้าํสั�งพื�นฐาน  จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ  เก็บภาพ เรียก

ภาพมาแกไ้ข  ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตวัอกัษร พิมพง์าน และการใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล 

 เพื�อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะเบื�องตน้เกี�ยวกบัการสร้างภาพเบื�องตน้ และสร้างแนวคิด

เกี�ยวกบังานกราฟิกและการนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ได ้ 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 

1. อธิบายความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก ได ้ 

2. อธิบายคุณสมบติัของเครื�องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก ได ้ 

3. อธิบายความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการใชง้านโปรแกรมกราฟิกได ้  

4. อธิบายส่วนประกอบและการใชเ้มนูคาํสั�งของโปรแกรมกราฟิกได ้  

5. อธิบายการใชค้าํสั�งพื�นฐานของ โปรแกรมกราฟิกได ้  

6. อธิบายการใชง้านโปรแกรมกราฟิก เพื�อประยกุตใ์ชใ้นงานต่าง ๆ ได ้

7. อธิบายการนาํเสนอขอ้มูลดว้ยโปรแกรมกราฟิก ได ้
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ง20204     การนําเสนอด้วยคอมพวิเตอร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น    มธัยมศึกษาตอนตน้               เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                             จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

 

 ศึกษาการสร้างผลงานอยา่งง่าย  การสร้างและจดัการสไลด ์   ขอ้ความในสไลด ์   การตกแต่งสไลด ์ 

การใส่ภาพและเสียง การวาดภาพและทาํอกัษรประดิษฐ์ การใส่เอฟเฟ็คตใ์ห้เนื�อหา  การจดัทาํเอกสาร
ประกอบการบรรยาย และ การจดัเตรียมนาํเสนอและการนาํเสนอ 

 ปฏิบติัการเกี�ยวการนาํเสนอขอ้มูล หลกัการออกแบบงานที�จะนาํเสนอ  โดยการใชโ้ปรแกรมการ
นาํเสนอขอ้มูล 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะเบื�องตน้เกี�ยวกบัการนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน คือ ความสามารถในการคิด การ
แกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ การสื�อสาร และใชเ้ทคโนโลยไีด ้

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและความสาํคญัของการนาํเสนอขอ้มูลได ้

2. อธิบายความหมาย หนา้ที� และส่วนประกอบของโปรแกรมนาํเสนอขอ้มูลได ้

3. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูลได ้
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ง20205   คอมพวิเตอร์สร้างสรรค์                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

                

 

                 ศึกษาโครงสร้างขอ้มูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื�อสารขอ้มูล เครือข่ายต่าง ๆ มาตรฐานของการ
เชื�อมโยง  ซอฟตแ์วร์สาํหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานดา้นต่าง ๆ การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การใชท้รัพยากรร่วมกนั การส่ง

ข่าวสาร ฯลฯ ปฏิบติัการใชร้ะบบสื�อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบังานดา้นต่าง ๆ ได ้

  เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 

         1. ศึกษาโครงสร้างของขอ้มูลเครือข่ายได ้

         2. มีความรู้ดา้นการสื�อสารขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ สาํหรับระบบเครือข่าย 

         3. มีความรู้เกี�ยวกบัอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 

         4. สามารถใชโ้ปแกรมเกี�ยวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได ้

         5. ปฏิบติัการใชซ้อฟตแ์วร์เกี�ยวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

         6. ปฏิบติัการใชร้ะบบสื�อสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบังานดา้นต่าง ๆ ได ้

         7. แสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได ้

         8. ประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ในดา้นต่างๆ ได ้
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ง20206  การสร้างเวบ็ไซต์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                        จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ที�ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์คาํสั�งของ
การสร้างเวบ็ไซต ์การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จในการสร้างเวบ็ไซต ์สร้างเวบ็ไซตที์�มีลกัษณะสวยงาม มีความคิด
สร้างสรรคเ์กี�ยวกบัรูปแบบลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของเวบ็เพจ็ และ ป้ายประกาศ การบริการจดหมายอิเล็กโทร

นิกส์ ศึกษาตวัอยา่งเวบ็ไซตที์�ควรศึกษา 

ปฏิบติัการสร้างเวบ็ไซต ์เวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จ สร้างเวบ็ไซตที์�มีลกัษณะสวยงาม มีลีลา 

และรูปแบบต่าง ๆ ของเวบ็เพจ การทาํป้ายประกาศ การบริการจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ ศึกษาตวัอยา่งเวบ็ไซต์

เพื�อนาํมาพฒันาการสร้างเวบ็ไซต ์เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการสร้างเวบ็ไซตโ์ดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จ เพื�อสร้างเวบ็ไซต ์

เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. นกัเรียนบอกคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ที�ใชง้านกบัระบบอินเตอร์เน็ตได ้

2. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของเวบ็ไซตไ์ด ้

3. นกัเรียนสามารถใชค้าํสั�งพื�นฐานของการสร้างเวบ็ไซตไ์ด ้

4. นกัเรียนสามารถสร้างผลงานอยา่งง่ายดว้ยโปรแกรมสาํเร็จในการสร้างเวบ็ไซตไ์ด ้

5. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างเวบ็เพจได ้
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ง20207  บ้านและครอบครัว                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                      เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                         จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

                          

 

  ศึกษา  วเิคราะห์   ขั�นตอนการทาํงาน   กระบวนการทาํงาน  การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว  ความรับผิดชอบลง
มือปฏิบติังานเกี�ยวกบังานบา้น  การดูแลรักษาบา้น  การทาํความสะอาดบา้นให้น่าอยู่  การใช้อุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกในการทาํงานบา้น การจดัตกแต่งหอ้ง  การดูแลรักษาเสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม การเลือกบริโภคอาหารและ
เครื�องดื�ม การเตรียม ประกอบ  เก็บรักษาและการถนอมอาหาร  การเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพโดย

ใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ  
 

 ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของครอบครัว 

2. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของบา้น 

3. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและความสาํคญัและกระบวนการทาํงานในบา้น 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัส่วนประกอบของบา้นและหลกัการทาํความสะอาดบา้น 

5. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเกี�ยวกบัหลกัการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

6. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายของเครื�องอุปโภคบริโภค 

7. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการเลือกใชแ้ละดูแลรักษาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย 

8. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของอาหารและโภชนาการ 

9. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเกี�ยวกบัการเลือกซื�อ  การประกอบและการรับประทานอาหาร
สาํหรับบุคคลวยัต่างๆ 

10. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวทางการประกอบอาชีพ เช่นงานบา้น  งานเสื�อผา้   
งานอาหาร 

 

 

 

 



 120 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20208  งานธุรกจิ                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้  เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                           จํานวน   1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบั  การบนัทึกรายการรับและรายการจ่าย การออมทรัพยแ์ละการจดัเก็บ

เอกสารในบา้น 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัเกี�ยวกบั การเป็นผูบ้ริโภคที�ฉลาดรู้รักษาสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูบ้ริโภค  วางแผนการใชจ่้ายเงินอยา่งมธัยสัถโ์ดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีการวเิคราะห์  
วางแผน ปฏิบติังานตามแผนที�ตั�งไว ้

เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะเกี�ยวกบัการดาํรงชีวติในการเลือกซื�อสินคา้และบริการเป็น
ผูบ้ริโภคที�ฉลาด ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นผูม้ธัยสัถ ์โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของ
ผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการสื�อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ มีความ

ซื�อสัตย ์มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมั�นในการทาํงาน   
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้ในเรื�องการบนัทึกรายการรับและรายการจ่าย การออมทรัพยแ์ละการจดัเก็บเอกสาร 
ในบา้น 
              2. มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะเกี�ยวกบัการดาํรงชีวติในการเลือกซื�อสินคา้และบริการ 
             3. ปฏิบติัเกี�ยวกบั การเป็นผูบ้ริโภคที�ฉลาดรู้รักษาสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค   
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ง20209      งานช่างพื�นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้  เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                                 จํานวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษางานช่างพื�นฐานที�จาํเป็นในบา้น  วเิคราะห์  วางแผน และลงมือปฏิบติัในเรื�องการใช ้  
การเก็บ  การบาํรุงรักษาเครื�องมือ  และอุปกรณ์งานช่าง  การอ่านแบบเบื�องตน้  การซ่อมแซมและดดัแปลง

เครื� องใช้ในบา้น  และการรักษาความปลอดภยัในการทาํงาน   เพื�อให้มีความรู้  ความเข้าใจในงานช่าง
พื�นฐาน  สามารถซ่อมแซมและดัดแปลงเครื� องใช้ในบ้านได้อย่างถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน  และ
ปลอดภยั   มีนิสัยขยนั  อดทน  ประณีต  รอบคอบ   มีระเบียบและประหยดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจในงานช่างพื�นฐาน   
            2.  ปฏิบติัในเรื� องการใช้   การเก็บ  การบาํรุงรักษาเครื�องมือ  และอุปกรณ์งานช่าง  การอ่านแบบ
เบื�องตน้   
             3. ซ่อมแซมและดดัแปลงเครื�องใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน  และปลอดภยั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20210   ช่างดอกไม้ประดิษฐ์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 เทคนิคการประดิษฐ์ดอกไมด้ว้ยวสัดุต่างๆ  การตกแต่งเป็นช่อ  การใช้  การบาํรุงรักษาเครื�องมือ
และอุปกรณ์  การออกแบบดอกไม ้ การเลือกวสัดุที�เหมาะสม  ขั�นตอนการประดิษฐ์ดอกไม ้ การคาํนวณ
ค่าใชจ้่าย  การกาํหนดราคาและ การจาํหน่าย   

 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนดสมรรถนะ
สําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  
มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

การทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.มีความรู้และมีเทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม ้

 2. มีความรู้และเขา้ใจการใช ้การบาํรุงรักษาเครื�องมือและอุปกรณ์การทาํดอกไมป้ระดิษฐ ์

 3. มีทกัษะในการประดิษฐด์อกไมจ้ากวสัดุต่างๆ 

 4. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบดอกไมป้ระดิษฐ์ 

 5. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการประดิษฐด์อกไมจ้ากความคิดสร้างสรรค ์

 6. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

 7. มีความรู้และเขา้ใจเรื�องการกาํหนดราคา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20211   ช่างประดิษฐ์ของชําร่วย                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 หลกัการออกแบบ  ขั�นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชาํร่วยแบบต่างๆ  การใช้  การบาํรุงรักษา
เครื�องมือและอุปกรณ์  การกาํหนดราคา  จดัจาํหน่าย และการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย   
 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนดสมรรถนะ
สําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  
มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

การทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจความหมาย วธีิการประดิษฐข์องชาํร่วย 

2. มีความรู้และเขา้ใจ มีทกัษะการใชก้ารบาํรุงรักษา เครื�องมือ อุปกรณ์  

3. มีความรู้และเขา้ใจหลกัการออกแบบของชาํร่วย 

4. มีทกัษะการประดิษฐข์องชาํร่วยประเภทต่างๆ 

5. มีทกัษะในการออกแบบของชาํร่วย ประดิษฐข์องชาํร่วยจากความคิดสร้างสรรค ์

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

7. มีความรู้ เขา้ใจเรื�องการกาํหนดราคา 

8. มีทกัษะในการจาํหน่ายของชาํร่วย 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20212    ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน    40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 รูปแบบ รูปร่างตุก๊ตาที�ทาํดว้ยวสัดุต่างๆ  ชนิดและคุณสมบติัของวสัดุที�ใชท้าํตุก๊ตา 

การใช ้ การเก็บและการบาํรุงรักษาเครื�องมือ อุปกรณ์  การออกแบบและเทคนิคการทาํตุก๊ตา 

การบรรจุไส้  การตกแต่งส่วนประกอบของตุก๊ตา 

 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนดสมรรถนะ
สําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  
มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกชนิดและคุณสมบติัของวสัดุที�นาํมาประดิษฐตุ์ก๊ตา 

2. รู้จกัวธีิการใช ้ การเก็บและรักษาเครื�องมืออุปกรณ์ในการตดัเยบ็ตุก๊ตา 

3. ออกแบบและเทคนิคในการตดัเยบ็ตุก๊ตา 

4. มีทกัษะในการวางแบบและตดัเยบ็ตุก๊ตารูปคน 

5. มีทกัษะในการวางแบบและตดัเยบ็ตุก๊ตารูปสัตว ์

6. มีทกัษะในการวางแบบและตดัเยบ็ตุก๊ตารูปผลไม ้

7. คาํนวณค่าใชจ้่ายและทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

8. กาํหนดราคาและจดัจาํหน่าย 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20213   ช่างย้อมผ้าบาติก                           กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน    40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 ประวติัความเป็นมาของผา้บาติก  ความหมายของผา้บาติก  หลกัการออกแบบลายผา้บาติก  

ประเภทของเครื�องมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการยอ้มและเขียนลายผา้บาติก  การเลือกใชผ้า้ในงานบาติก  ขั�นตอน

การยอ้มผา้บาติก  การตกแต่งขั�นสาํเร็จ 

 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนดสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการการทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ิธีการที�หลากหลายให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั
และมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวติั ความหมายของบาติกและหลกัการออกแบบลวดลายบาติกได ้

2. ปฏิบติังานออกแบบลวดลายบาติกได ้

3. บอกประเภทเครื�องมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการทาํงานบาติก 

4. เลือกประเภทของผา้ไดเ้หมาะสม 

5. เขียนลายลงบนผลิตภณัฑไ์ด ้

6. สามารถกั�นลายและยอ้มสีได ้

7. ใชส้ารเคมีตกแต่งขั�นสาํเร็จได ้

8. กาํหนดราคาและจาํหน่ายได ้

 

 

 

 

 

 



 126 

คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง20214    ช่างเสื�อผ้าสตรีเบื�องต้น                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้       เวลาเรียน    40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาการใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์การตดัเยบ็  การใชจ้กัรและการบาํรุงรักษา  หลกัการวดัตวั  และการ

สร้างแบบตดัมาตรฐาน  การเลือกผา้  การคาํนวณผา้  การวางแบบ      การตดั      การเยบ็ตะเขบ็และเครื�อง
เกาะเกี�ยว 

 ปฏิบติังานฝึกทกัษะเบื�องตน้เกี�ยวกบัการใชจ้กัร  ทาํตะเขบ็  รังดุม  เครื�องเกาะเกี�ยวแบบต่างๆ  ติด

ซิปดว้ยมือและจกัร  วดัตวัสร้างแบบ  เลือกผา้  คาํนวณผา้  วางแบบตดัเยบ็เสื�อครึ� งท่อน  คอกลม  คอฮาวาย  

และกระโปรงแบบง่าย  คาํนวณค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคาค่าบริการ  ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล  

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  
ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็น
ความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ   
  

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  การใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์การตดัเยบ็ การใชจ้กัรและการบาํรุงรักษา 

2. มีความรู้ความเขา้ใจ  หลกัการวดัตวัและการสร้างแบบตดัมาตรฐาน 

3. มีความรู้ความเขา้ใจ  การเลือกผา้การคาํนวรผา้  การวาง  การตดั  การเยบ็ตะเขบ็  และเครื�องเกาะ
เกี�ยว 

4. มีความรู้และทกัษะเกี�ยวกบัการใชจ้กัร  ทาํตะเขบ็  รังดุมเครื�องเกาะเกี�ยวแบบต่าง ๆ 

การติดซิปดว้ยมือและจกัร 

5. มีความรู้และทกัษะการวดัตวัสร้างแบบ  เลือกผา้คาํนวณผา้ วางแบบตดัเยบ็ 

6. มีความรู้และทกัษะการตดัเยบ็เสื�อครึ� งท่อน  คอกลม  คอฮาวาย  และกระโปรงแบบง่ายๆไดต้าม
ความเหมาะสม 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง20215    งานใบตอง                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้              เวลาเรียน   40  ชั�วโมง                            จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

ศึกษาประวติัและที�มาของงานใบตอง  คุณค่า  ประโยชน์  การเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ชนิดของ

ใบตอง  การเก็บรักษา 

 ปฏิบติังานฝึกทกัษะ การพบักลีบใบตอง  การทาํกระทงดอกไม ้กระทงลอย  ถาดใส่ผลไม ้

บายศรีปากชาม  คาํนวณค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคาค่าบริการ  ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  เพื�อใหมี้ความรู้   
ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวินยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการ
ทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ ประวติัและที�มาของงานใบตอง  คุณค่าประโยชน์ 

2. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัวสัดุและอุปกรณ์  ที�ใชใ้นงานใบตองและการเก็บรักษา 

3. มีความรู้และทกัษะในการพบักลีบใบตองแบบต่างๆ 

4.  มีความรู้และทกัษะในการทาํกระทงดอกไมส้ด 

5. มีความรู้และทกัษะ ในการทาํกระทงลอย 

6. มีความรู้และทกัษะในการทาํถาดใส่ผลไม ้

7. มีความรู้และทกัษะในการทาํบายศรีปากชาม 

8. มีความรู้ความเขา้ใจในการคาํนวณค่าใชจ้่าย  และกาํหนดราคาค่าบริการ 

9. มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

10. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม   

ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

11.  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20216   ช่างปักด้วยมือ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                          เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

 ศึกษางานปักดว้ยมือวธีิต่าง ๆ  แบบ  ลายและการออกแบบลายปัก  สาํรวจแหล่งวสัดุและการบริการ

ในทอ้งถิ�น  เตรียมวสัดุอุปกรณ์  ฝึกทกัษะเบื�องตน้เกี�ยวกบังานปักดว้ยมือ  วธีิต่าง ๆเลือกลายและออกแบบ

ลายปัก  ดดัแปลงใหเ้หมาะกบัชิ�นงาน  ปักดว้ยมือตามแบบชิ�นงาน  คาํนวณค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคาค่าบริการ  
จดัจาํหน่าย  จดบนัทึกการปฏิบติังานทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ งานปักดว้ยมือวธีิต่างๆ  แบบ  ลาย และการออกแบบลายปัก 

2. มีความรู้ความเขา้ใจ การสาํรวจแหล่งวสัดุและการบริการในทอ้งถิ�น 

3. มีความรู้ความเขา้ใจ ในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการฝึกทกัษะเบื�องตน้เกี�ยวกบังานปักดว้ยมือวธีิ
ต่างๆ 

4. มีความรู้ความเขา้ใจ  ในการเลือกลายและออกแบบลายปัก ดดัแปลงใหเ้หมาะสม 

กบัชิ�นงาน 

5. มีความรู้และทกัษะในการปักดว้ยมือตามแบบชิ�นงาน 

6. มีความรู้ความเขา้ใจในการคาํนวณค่าใชจ้่ายกาํหนดราคาค่าบริการและจดัจาํหน่าย 

7. มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

8. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม   

ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

9.   มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง20217  ช่างร้อยมาลยั                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                           เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                     จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

ศึกษาเกี�ยวกบัศิลปะและวฒันะธรรม  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการร้อยมาลยั  การเลือกดอกไมใ้บไม ้

และวสัดุตกแต่ง  วธีิการร้อยมาลยัดอกไมส้ดแบบต่างๆ  การใชแ้ละการบาํรุงรักษาวสัดุและอุปกรณ์ 

 ปฏิบติังานร้อยมาลยัแบบต่างๆ เช่น มาลยัซีก  มาลยักลม  มาลยัเกลียว   มาลยัตุม้ 

 มาลยัตวัสัตว ์ การร้อยอุบะ  มาลยัสองชาย  การทาํริบบิ�น  คาํนวณค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคาค่าบริการ 

ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผลโดย  ใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม   ทกัษะ 

กระบวนการแกปั้ญหา  

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัศิลปะและวฒันะธรรม  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการร้อยมาลยั   

2. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัการเลือกดอกไมใ้บไม ้และวสัดุตกแต่งวธีิการร้อยมาลยัดอกไมส้ด

แบบต่างๆ   

3. มีความรู้ความเขา้ใจ  การใชแ้ละการบาํรุงรักษาวสัดุและอุปกรณ์ 

4.    มีความรู้และทกัษะ การร้อยมาลยัซีกมาลยักลม  มาลยัเกลียว   มาลยัตุม้ 

       มาลยัตวัสัตว ์ การร้อยอุบะ  มาลยัสองชาย  การทาํริบบิ�น   

5.  มีความรู้ความเขา้ใจ ในการคาํนวณค่าใชจ้่าย  และการกาํหนดราคาค่าบริการ 

6. มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

7. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม   

ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

8.   มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20218    ช่างอาหารพื�นเมือง                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                            เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                      จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

ศึกษาประเภทอาหารของแต่ละภาค  หลกัสุขาภิบาลอาหาร  เทคนิคการประกอบอาหาร 

พื�นเมืองแต่ละภาค  การเลือกซื�ออาหารสด  อาหารแหง้  การใชอุ้ปกรณ์เครื�องใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิดของ
อาหาร 

 ปฏิบติัการซื�ออาหารสด  อาหารแหง้  ใชอุ้ปกรณ์เครื�องใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิดของอาหาร 

ประกอบอาหารพื�นเมือง  คาํนวณค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคาหรือค่าบริการ  ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและ

ประเมินผลโดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  ประเภทอาหารของแต่ละภาค   

2. มีความรู้ความเขา้ใจ  หลกัสุขาภิบาลอาหาร  เทคนิคการประกอบอาหาร พื�นเมืองแต่ละภาค   

3. มีความรู้ความเขา้ใจ  การเลือกซื�ออาหารสด  อาหารแหง้  การใชอุ้ปกรณ์เครื�องใชใ้หเ้หมาะสมกบั

ชนิดของอาหาร 

4. มีความรู้และทกัษะ  ในการประกอบอาหารพื�นเมือง   

5. มีความรู้ความเขา้ใจ ในการคาํนวณค่าใชจ้่าย  และการกาํหนดราคาค่าบริการ 

6. มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

7. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม   

              ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

       8.   มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง20219    ช่างถนอมอาหาร                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                        เวลาเรียน 40  ชั�วโมง                        จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

ศึกษาความสาํคญัและหลกัการถนอมอาหารการเลือกอาหาร  ภาชนะอุปกรณ์และเครื�องใช ้

เทคนิคและวธีิการถนอมอาหาร  ความสาํคญัของสารปรุงแต่ง  ชนิด  คุณลกัษณะและปริมาณที�ใช ้

การเก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ  และถูกสุขลกัษณะ 

 ปฏิบติัการถนอมอาหารตามฤดูกาล  ของทอ้งถิ�นตามกรรมวธีิต่างๆ เช่น  รมควนั  หมกัดองใช้

อุณหภูมิสูง  ใชส้ารเคมีปรุงอาหาร  บรรจุและเก็บรักษาอาหารที�ถนอมแลว้ใหถู้กตอ้งตามหลกัโภชนาการ  

และถูกสุขลกัษณะ  คาํนวรค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคา  จดัจาํหน่าย  จดบนัทึกการปฏิบติังาน  ทาํบญัชีรายรับ-

รายจ่ายและประเมินผลโดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  ความสาํคญัหลกัการถนอมอาหารและการเลือกอาหาร   

2. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัภาชนะอุปกรณ์เครื�องใช ้ เทคนิคและวธีิการถนอมอาหาร   

3. มีความรู้ความเขา้ใจ  ความสาํคญัของสารปรุงแต่ง  ชนิด  คุณลกัษณะและปริมาณที�ใช ้

4. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัการเก็บรักษาอาหาร  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ   

5. มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติัการถนอมอาหารตามฤดูกาล ของทอ้งถิ�นตามกรรมวธีิต่างๆ 

       เช่น  รมควนั  หมกัดองใชอุ้ณหภูมิสูง  ใชส้ารเคมีปรุงอาหาร   

6. มีความรู้และทกัษะในการบรรจุและเก็บรักษาอาหารที�ถนอมแลว้ใหถู้กตอ้งตามหลกัโภชนาการ  

และถูกสุขลกัษณะ  

7.  มีความรู้ความเขา้ใจ ในการคาํนวณค่าใชจ้่าย  และการกาํหนดราคาค่าบริการ 

8. มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

9. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม   

              ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

       10.  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง20220   ช่างขนมไทย                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                       เวลาเรียน   40  ชั�วโมง                         จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

ศึกษาความรู้ทั�วไปในการทาํขนมไทย  การเลือกซื�อวสัดุอุปกรณ์  สาํหรับทาํขนมไทย 

การเลือกซื�อและการเก็บรักษาเครื�องปรุงสดและแหง้  เทคนิคการทาํขนมไทยชนิดต่างๆการบรรจุ 

วธีิเก็บรักษาขนมไทย  ไวไ้ดน้านและถูกสุขลกัษณะ 

 ปฏิบติังานเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเครื�องใชใ้นการทาํขนมไทยแต่ละชนิด  ทาํขนมไทยประเภทต่างๆ  

บรรจุเก็บ  คาํนวณค่าใชจ้่าย  กาํหนดราคาค่าบริการ  จดัจาํหน่าย  จดบนัทึกการปฏิบติังาน  โดยใช้

กระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้ทั�วไปในการทาํขนมไทย   

2. มีความรู้ความเขา้ใจ  ในการเลือกซื�อวสัดุอุปกรณ์  สาํหรับทาํขนมไทย 

3. มีความรู้ความเขา้ใจ  ในการเลือกซื�อและการเก็บรักษาเครื�องปรุงสดและแหง้   

4. มีความรู้และทกัษะ  เทคนิคการทาํขนมไทยชนิดต่างๆ การบรรจุวธีิเก็บรักษาขนมไทย   

      ไวไ้ดน้านและถูกสุขลกัษณะ 

5. มีความรู้ความเขา้ใจ ในการคาํนวณค่าใชจ้่าย  และการกาํหนดราคาค่าบริการ 

6. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม   

              ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง20221  งานห้องสมุด 1                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                      เวลาเรียน   40  ชั�วโมง                        จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

 งานหอ้งสมุด  คุณสมบติัหนา้ที�และความรับผดิชอบ  การจดัหอ้งสมุดการดาํเนินงานห้องสมุด

เกี�ยวกบัหนงัสือวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  กฤตภาคและโสตทศันวสัดุ  การเตรียมออกใหย้มืการ  

ลงทะเบียน  การจดัเก็บ  การดูแลรักษาและซ่อมแซม  การสาํรวจและการจาํหน่ายออกจากหอ้งสมุด 

 ปฏิบติังานจดัครุภณัฑห์้องสมุดและตกแต่งห้องสมุด  จดัวสัดุหอ้งสมุดขึ�นขั�นเตรียมสิ�งพิมพแ์ละ
โสตทศันวสัดุ  ลงทะเบียนวสัดุหอ้งสมุด  ซ่อมแซมหนงัสือแบบต่างๆ  และเยบ็เล่ม  เขา้ปกวารสารและ

หนงัสือโดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงความหมายความสาํคญั  ประโยชน์   

         วตัถุประสงค ์ การจาํแนกประเภทของห้องสมุด  การปฏิบติัการและเป็น ผูใ้ชที้�ดี 

         รวมทั�ง หนา้ที�ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที�ห้องสมุด 

2. เพื�อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชบ้ริการ  เขา้ร่วมกิจกรรมของหอ้งสมุด  และสามารถช่วยเหลือ

ปฏิบติังานบริการของห้องสมุดได ้

3. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถแยกประเภท  วสัดุครุภณัฑห์้องสมุดและสามารถเรียกชื�อไดถู้กตอ้ง 

4. เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกัส่วนต่างๆของหนงัสือ  และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

5. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถสรุปโครงสร้าง  การดาํเนินงานห้องสมุดได ้

6. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถบอกความหมาย  ประเภทและแสดงหลกัการลงทะเบียน  วสัดุสาระ

นิเทศของงานห้องสมุดได ้
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ง20222  งานห้องสมุด 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                        เวลาเรียน   40  ชั�วโมง                          จํานวน  1.0  หน่วย 

 

 

จดัทาํและพิมพบ์ตัรห้องสมุด  ดรรชนีสารสาร   บรรณนิทศัน์  บรรณานุกรม  ช่วยการคน้ควา้  บตัร

การใชห้นงัสืออา้งอิง   บตัรรายการหนงัสือและโสตทศันวสัดุ    จุลสารและกฤตภาค  บตัรทะเบียนสมาชิก

หอ้งสมุด  การเรียงบตัรประเภทต่างๆ  การจดัดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริการและกิจกรรมหอ้งสมุด    การเก็บ

สถิติ  ประเมินผลงานและรายงานหอ้งสมุด  การประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุด 

 ปฏิบติังานจดัทาํบตัรดรรชนีวารสาร  บรรณนิทศัน์  บรรณานุกรมและบตัรสมาชิก  พิมพบ์ตัรทุก

ประเภท  เรียงบตัรทุกประเภท  บริการใหย้มื  รับคืนและทวงถาม  จดันิทรรศการ  จดัแสดงหนงัสือใหม่  

จดัทาํคู่มือการใชห้อ้งสมุดและประชาสัมพนัธ์งานหอ้งสมุดโดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม 

ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

 

1. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถบอกความหมาย  และประโยชน์ของการจดัหมู่หนงัสือในระบบทศนิยม

ของดิวอี�และระบบอื�นๆได ้

2. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถรู้ขั�นตอน  การเตรียมหนงัสือออก  และสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

3. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถทาํกฤตภาค  และรู้จกัประโยชน์ของกฤตภาคได ้

4. เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกัการระวงัรักษา  และสามารถปฏิบติัการซ่อมแซมหนงัสือได ้

5. เพื�อใหน้กัเรียนรู้ขั�นตอนการสาํรวจหนงัสือ  และสามารถปฏิบติัการสาํรวจหนงัสือได ้

6. นกัเรียนสามารถบอกความหมาย และสามารถจาํแนกวสัดุสิ�งตีพิมพก์บัวสัดุไม่ตีพิมพไ์ด ้

7. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้พื�นฐาน  ในการเรียนวชิางานหอ้งสมุด  ไปประยกุตใ์ช์เป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได ้
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ง20223    ช่างซ่อมเครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้    เวลาเรียน   40   ชั�วโมง                    จํานวน   1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�   ประเภท หลกัการทาํงาน ส่วนประกอบ วธีิใชแ้ละการ
บาํรุงรักษาเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือ ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การตรวจสอบ

หาขอ้พกพร่อง การถอดประกอบ การซ่อมเครื�องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิด 

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ ปฏิบติัการถอดประกอบเครื�องใชไ้ฟฟ้า บดักรี อ่านค่าจากเครื�องใชไ้ฟฟ้า ตรวจสอบหาขอ้พกพร่อง 

เพื�อพฒันาทกัษะ / กระบวนการในการคิด วเิคราะห์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะ

ชีวติ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น สามารถทาํงานอยา่งเป็น

ระเบียบ มีความรอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกลกัษณะและประเภทของเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นได ้

2. บอกวธีิการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครื�องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดได ้

3. ใชเ้ครื�องมือทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

4. บอกส่วนประกอบและอธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นแต่ละชนิดได ้

5. ถอดประกอบเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นแต่ละชนิดได ้

6. ตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของเครื�องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดได ้

7. บดักรีหวัต่อต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั�นตอน 

8. อ่านค่าจากเครื�องมือวดัทางไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไดโอด ตวัตา้นทาน คอนเดนเซอร์ 

9. สาํรวจแหล่งบริการ แหล่งวสัดุในทอ้งถิ�นได ้

10. คาํนวณค่าใชจ้่าย กาํหนดราคาและทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายได ้
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ง20224    ช่างซ่อมเตาแก๊ส                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้    เวลาเรียน   40   ชั�วโมง                   จํานวน   1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�   แหล่งกาํเนิดแก๊ส  คุณสมบติัของแก๊ส อุปกรณ์แก๊ส 
หลกัการทาํงานของแก๊ส เทคนิคการใชแ้ก๊ส ตลอดจนการบาํรุงรักษาเตาแก๊ส และระบบแก๊ส 

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ ฝึกทกัษะการใชแ้ก๊สและอุปกรณ์แก๊สในครัวเรือน การถอดและการประกอบอุปกรณ์แก๊ส ปรับหรือ

เปลี�ยนอุปกรณ์เตาแก๊สอยา่งมีระบบ  หาขอ้บกพร่องและแกไ้ขขอ้บกพร่องของเตาแก๊สอยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั ใหบ้ริการตรวจซ่อมเตาแก๊ส สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ้่าย 
กาํหนดราคาค่าบริการ ทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย  เพื�อพฒันาทกัษะ / กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ โดย

กาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมเตา

แก๊ส สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายคุณสมบติัของแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. อธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆของแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. อธิบายหลกัการทาํงานของเตาแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. บอกเทคนิคการใชแ้ก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ถอดประกอบอุปกรณ์แก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ปรับเปลี�ยนอุปกรณ์เตาแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. หาขอ้บกพร่องและแกไ้ขเตาแก๊สไดอ้ยา่งปลอดภยั 

8. ใหบ้ริการตรวจซ่อมเตาแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�นได ้

10. กาํหนดราคาค่าบริการและทาํบญัชีรายรับ  -  รายจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20225   งานเขียนแบบ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้    เวลาเรียน   40   ชั�วโมง                  จํานวน   1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�   การใชแ้ละบาํรุงรักษาเครื�องมือเขียนแบบ  หลกัการ
ใชเ้ส้น  การจดัหนา้กระดาษ  การเขียนตวัอกัษร  การใชม้าตราส่วนในงานเขียนแบบประเภทต่าง ๆ 

สัญลกัษณ์ในงานเขียนแบบ  การเขียนภาพรูปออปบลิค  รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิตลกัษณะต่าง ๆ  

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
ปฏิบติังานจดัหนา้กระดาษและกรอบบอกชื�อ  เขียนตวัอกัษรและสญัลกัษณ์  รูปออปบลิค  รูปไอโซเมตริก

ของรูปทรงเรขาคณิต  เพื�อพฒันาทกัษะ / กระบวนการในการคิด วเิคราะห์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของ

ผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหาความสามารถ
ในการใชท้กัษะชีวติรวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิางานเขียนแบบ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ 
มีความรอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการใชแ้ละการบาํรุงรักษาเครื�องมือเขียนแบบ 

2. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการใชเ้ส้นในการเขียนแบบ 

3. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัหนา้กระดาษและกรอบบอกชื�อในงานเขียนแบบ 

4. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการเขียนตวัเลขและตวัอกัษรในงานเขียนแบบ 

5. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการใชม้าตราส่วนในงานเขียนแบบ 

6. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการใชส้ัญลกัษณ์วสัดุในงานเขียนแบบ 

7. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการอ่านและเขียนรูปภาพฉาย 

8. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการเขียนรูปตดัในงานเขียนแบบ 

9. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเขียนรูป  ออปบลิค   

10. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเขียนรูป  ไอโซเมตริก  ของรูปทรงเรขาคณิต 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20226   ช่างบริการบํารุงรักษารถยนต์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้   เวลาเรียน   40   ชั�วโมง                                   จํานวน   1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  ศึกษาส่วนประกอบตา่ง ๆของรถยนต ์   ผลิตภณัฑท์างเคมีที&ใชใ้น
การบาํรุงรักษารถยนต ์เครื&องมือในงานบาํรุงรักษารถยนต ์การลา้ง การขดัเงา การตรวจ การบาํรุงรักษารถยนตต์ามระยะเวลา 

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะในชีวติประจาํวนัที&ใกลต้วั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปฏิบติังานลา้งรถยนต ์ขดัเงา 
ตรวจบริการ กรองอากาศ กรองเชื�อเพลิง สายพาน แบตเตอรี&  นํ� ามนัเบรก คลทัซ์ เกียร์ ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้า

และสญัญาณ ระบบจุดระเบิด ถ่ายและเติมนํ� ามนัเครื&อง เกียร์ เฟืองทา้ย อดัจาระบี เติมลมยาง ใหบ้ริการบาํรุงรักษารถยนต ์ 
คาํนวณค่าใชจ่้าย กาํหนดราคาค่าบริการ ทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย เพื&อพฒันาทกัษะ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
ที&ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที&ดีต่อวชิาช่างบริการบาํรุงรักษารถยนต ์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ 
ซื&อสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั&นในการทาํงาน 

  การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที&หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที&ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความปลอดภยัในการทาํงาน และระบบควบคุมมลภาวะได ้

2. อธิบายการบาํรุงรักษา บริการรถยนตก่์อนใชง้านได ้

3. บริการลา้ง ขดั  และเคลือบเงาสีรถยนตไ์ด ้

4. ตรวจบริการบาํรุงรักษาแบตเตอรี&ได ้

5. ตรวจบริการบาํรุงรักษากรองอากาศและกรองนํ� ามนัเชื�อเพลิงได ้

6. ตรวจบริการบาํรุงรักษาสายพานได ้

7. ตรวจบริการบาํรุงรักษาหมอ้นํ� าและเทอร์โมสตทัได ้

8. ตรวจบริการบาํรุงรักษานํ� ามนัเครื&องและกรองนํ� ามนัเครื&องได ้

9. ตรวจบริการบาํรุงรักษาลอ้และยางได ้

10. ตรวจบริการบาํรุงรักษานํ� ามนัเกียร์และนํ� ามนัเฟืองทา้ยได ้

11. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบเบรกและคลทัซ์ได ้

12. ตรวจบริการบาํรุงรักษาฝาสูบและลิ�นได ้

13. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบจุดระเบิดได ้

14. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบสตาร์ทได ้

15. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบแสงสวา่งได ้

16. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตไ์ด ้

17. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบเครื&องล่างรถยนตไ์ด ้

18. ประมาณราคาค่าบริการรถยนตไ์ด ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20227   ช่างปะยางรถยนต์และจักรยานยนต์             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้    เวลาเรียน   40   ชั�วโมง                     จํานวน   1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�   โครงสร้างของยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์
ประเภทต่าง ๆ ความดนัลมของยาง เครื�องมือในการบริการยาง    ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน   การถอด
ประกอบลอ้และยาง การตรวจหารอยรั�ว การประยางดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ 

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะที�ผูเ้รียนใชใ้นชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
ปฏิบติังานฝึกทกัษะ ถอดประกอบลอ้และยาง  ตรวจหารอยรั�ว ประรอยรั�วในลกัษณะต่าง ๆ ทั�งยางที�มียางใน
และไม่มียางใน ตรวจและเติมลมยาง ใหบ้ริการปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์สาํรวจแหล่งวสัดุ   และ

แหล่งบริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ้่าย กาํหนดราคาค่าบริการ    และทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายเพื�อพฒันา
ทกัษะ / กระบวนการในการทาํงาน วเิคราะห์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวั
ผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�ง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความ
รอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานได ้

2. บอกโครงสร้างของยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตป์ระเภทต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ถอดประกอบลอ้และยางดว้ยเครื�องมือและเครื�องมือกลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

4. ตรวจสอบหารอยรั�วในลกัษณะต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ปะรอยรั�วในลกัษณะต่าง ๆทั�งยางที�มียางในและไม่มียางในได ้

6. ตรวจสอบความดนัลมยางของยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ด ้

7. สาํรวจแหล่วสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�นได ้

8. ใหบ้ริการปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. คาํนวณค่าใชจ้่าย กาํหนดราคาค่าบริการและทาํบญัชีรายรับ  - รายจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20228    ช่างซ่อมรถจักรยาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนตน้                       เวลาเรียน   40   ชั�วโมง               จํานวน   1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  โครงสร้างของรถจกัรยานชนิดต่าง ๆ    หลกัการ
ทาํงานของจกัรยาน  วสัดุอุปกรณ์  และเครื�องมือ  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  การถอดประกอบ
ชิ�นส่วนต่าง ๆ  การตรวจสอบและซ่อม  หรือเปลี�ยนชิ�นส่วนที�ชาํรุด  การปะยาง 

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะที�ใกลต้วั หรือที�ผูเ้รียนใชใ้นชีวติประจาํวนั   ศึกษาคน้ควา้ปฏิบติั 

เกี�ยวกบัการถอด   ประกอบ    ตรวจสอบ  ซ่อมและเปลี�ยนชิ�นส่วนที�ชาํรุดใหบ้ริการซ่อมและปะยางเพื�อ
พฒันาทกัษะ / กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิด 

ในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมรถจกัรยาน สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความ
รอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงานและสามารถใหบ้ริการได ้

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการปฏิบติังานซ่อมรถจกัรยานที�ปลอดภยัได ้

2. บอกชื�อเครื�องมือในการซ่อมรถจกัรยานได ้

3. ใชเ้ครื�องมือในการซ่อมรถจกัรยานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. รู้จกัโครงสร้างของรถจกัรยานชนิดต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. อธิบายชิ�นส่วนต่าง ๆของรถจกัรยานได ้

6. อธิบายการทาํงานของชิ�นส่วนต่าง ๆได ้

7. ปฏิบติัการถอดประกอบชิ�นส่วนต่าง ๆของรถจกัรยานได ้

8. ปฏิบติัการปะยางรถจกัรยานได ้

9. ปฏิบติัการตรวจสอบขอ้บกพร่องของรถจกัรยานได ้

10. อธิบายขั�นตอนการสาํรวจแหล่งวสัดุในทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัรถจกัรยานได ้

11. ปฏิบติัการซ่อมและเปลี�ยนชิ�นส่วนต่าง ๆของรถจกัรยานได ้

12. กาํหนดราคาค่าบริการในการซ่อมรถจกัรยานได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ง20229    ช่างเขียนภาพการ์ตูน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้           เวลาเรียน  40   ชั�วโมง                            จํานวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ศึกษาหลกัการและวธีิการเขียนภาพการ์ตูน  วสัดุ  อุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ตูน   การใชเ้ส้น  รูปร่าง  

รูปทรง    การจดัภาพ   

                ปฏิบติังานเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการ   เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนภาพ
การ์ตูนตามจินตนาการ   ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้      

อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการเขียนภาพการ์ตูน 
2. มีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ตูน 

3. มีความรู้และความเขา้ใจการใชเ้ส้นในการเขียนภาพการ์ตูน 
4. มีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องรูปร่าง รูปทรงในการเขียนภาพการ์ตูน 

5. มีความรู้และทกัษะในการเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการ 

6. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20230     ช่างเขียนภาพทวิทศัน์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้           เวลาเรียน  40   ชั�วโมง                                จํานวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลกัการและวธีิการใชเ้ส้น   การเขียนเส้นเดินของภาพ   การจดัภาพ  การตดัทอน  การใช้

นํ�าหนกั  สี แสง  เงา วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือ  การเขียนภาพทิวทศัน์ดว้ยวธีิสเกตซ์      

 ปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากจินตนาการและของจริงดว้ยวธีิสเกตซ์ เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
และมีทกัษะในการเขียนภาพทิวทศัน์ดว้ยวธีิสเกตซ์   ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   ใฝ่

เรียนรู้     อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการใชเ้ส้น   การเขียนเส้นเดินของภาพ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัภาพ  การตดัทอน  การเพิ�มเติมของภาพ   
3. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องการใชน้ํ�าหนกั สี แสง เงาของภาพได ้

4. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการเขียนภาพทิวทศัน์ดว้ยวธีิสเกตซ์ 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากจินตนาการ 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากทิวทศัน์จริงดว้ยวธีิสเกตซ์ 

8. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20231     ช่างทาํป้ายอกัษร                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้           เวลาเรียน  40   ชั�วโมง                                     จํานวน  1.0 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาลกัษณะงานป้ายอกัษรชนิดต่าง ๆ  การออกแบบและการจดัรูปแบบตวัอกัษรเพื�อทาํป้าย      
เทคนิคการทาํและการติดตั�งป้ายอกัษรชนิดต่าง ๆ   การนาํวสัดุเหลือใชห้รือในวสัดุทอ้งถิ�นมาทาํตวัอกัษร    
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน    เครื�องมือ    วสัดุอุปกรณ์ในการทาํป้ายอกัษร 

               ปฏิบติังานฝึกทกัษะออกแบบตวัอกัษร  ทาํตวัอกัษรและจดัรูปแบบตวัอกัษรสาํหรับทาํป้าย   จดัทาํป้าย

อกัษร  เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการออกแบบ  จดัรูปแบบตวัอกัษร  และสามารถทาํป้าย

อกัษรได ้  ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้     อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการ

ทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   
 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกลกัษณะงานของป้ายอกัษรชนิดต่างๆได ้
2. อธิบายและปฏิบติัการออกแบบตวัอกัษรเพื�อทาํป้ายได ้

3. อธิบายและปฏิบติัการจดัรูปแบบตวัอกัษรเพื�อทาํป้ายได ้

4. บอกถึงวสัดุอุปกรณ์  วธีิใช ้ และการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการทาํป้ายได ้

5. อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพได ้

6. อธิบายการทาํตวัอกัษรพลาสติกได ้

7. ปฏิบติัการทาํตวัอกัษรพลาสติกเพื�อทาํป้ายได ้

8.ปฏิบติัการทาํป้ายอกัษรได ้

9.มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20232     ช่างเขียนตัวอกัษร                           กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้           เวลาเรียน  40   ชั�วโมง                                 จํานวน  1.0 หน่วยกิต 

 
 

              ศึกษาลกัษณะ  รูปแบบ  ของตวัอกัษรและตวัเลขในภาษาไทย        เทคนิคการเขียนตวัอกัษรการ

ออกแบบ  การใชเ้ส้นและลวดลายประกอบ   วสัดุอุปกรณ์ในการเขียน  การใชป้ากกาปากแบน และ

เทคโนโลยอืี�น ๆ ในการเขียนตวัอกัษร   
 ปฏิบติังานฝึกทกัษะออกแบบ  เขียนตวัอกัษร       ตวัเลขภาษาไทยดว้ยปากกาต่าง ๆ  หรือ

เทคโนโลยอืี�นๆ  เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนตวัอกัษรและตวัเลข   ทาํงานดว้ยความ

รับผดิชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้   อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะ  รูปแบบ  ของตวัอกัษรและตวัเลขในภาษาไทย         

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการเทคนิคการเขียนตวัอกัษร 

3. มีความสามารถในการออกแบบ  การใชเ้ส้นและลวดลายประกอบตวัอกัษร    

4. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนตวัอกัษร 

5. มีทกัษะในการออกแบบ เขียนตวัอกัษร ตวัเลขภาษาไทยดว้ยปากกาต่าง ๆ  หรือเทคโนโลยอืี�น ๆ 

6. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด          
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง20233     ช่างเขียนสีลวดลายบนผลติภัณฑ์             กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนตน้                   เวลาเรียน  40   ชั�วโมง                             จํานวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 

 

ศึกษาคุณสมบติั  ชนิดของสีที�ใชใ้นการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์  เทคนิคและวธีิการเขียนสี

ลวดลายบนผลิตภณัฑ ์ วสัดุอุปกรณ์  และเครื�องมือ 

 ปฏิบติังานร่างแบบลวดลาย  ถ่ายแบบผลิตภณัฑ ์ เขียนสีบนผลิตภณัฑด์ว้ยเทคนิควธีิการต่าง ๆ  เช่น  

กรวย  เกรียง  พูก่นั ฯลฯ  เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการออกแบบ  และเขียนสีลวดลายบน

ผลิตภณัฑ ์  ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต   มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้    อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการ

ทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั  ชนิดของสีที�ใชใ้นการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิคและวธีิการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ์ 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์  และเครื�องมือในการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์

4. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานร่างแบบลวดลาย   ออกแบบ  และถ่ายแบบผลิตภณัฑ ์

5. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนสีบนผลิตภณัฑด์ว้ยเทคนิควธีิการต่าง ๆ เช่น  กรวย  เกรียง พูก่นั  

6. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1- ม.3) 

โครงสร้าง 

     รายวชิาพื�นฐาน 
 

อ21101 ภาษาองักฤษ  1 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

อ21102 ภาษาองักฤษ  2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

อ22101 ภาษาองักฤษ  3 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

อ22102 ภาษาองักฤษ  4 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

อ23101 ภาษาองักฤษ  5 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

อ23102 ภาษาองักฤษ  6 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

 

     รายวชิาเพิ�มเตมิ 

 

อ21201 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ21202 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ22201 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 3 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ22202 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 4 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ23201 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 5 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ23202 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 6 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ21101   ภาษาองักฤษ 1                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1   ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 60  ชั�วโมง        จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

  ใช้ภาษา นํ� าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื�อสื�อสารในสถานการณ์
จาํลอง  สถานการณ์จริงทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบติัตามคาํสั�ง คาํขอร้อง คาํแนะนํา คาํชี� แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ 
ใจความสําคญั สื�อที�ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลกัษณ์ และที�เป็นความเรียงประเภทสิ�งพิมพ ์ฉลากสินคา้ 
โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั� น ๆ ที�อ่านและฟังในเรื� องราวเกี�ยวกับตนเอง 
ครอบครัว อาหาร เครื�องดื�ม การซื�อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ       ออกเสียงคาํ วลี ประโยค บทสนทนา 

บทอ่านสั�น ๆ ตามหลกัการออกเสียง สนทนา แลกเปลี�ยนขอ้มูลใช้คาํขอร้องให้คาํแนะนาํ แสดงความ
ตอ้งการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกดว้ยการใชค้าํศพัท ์สํานวนภาษาที�ใช้
ในการสื�อสารระหวา่งบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคญั เกี�ยวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั 
ประสบการณ์ เขา้ใจมารยาทสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา บรรยายความเป็นมาของวนัสําคญั 

เทศกาล วฒันธรรมประเพณี ของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ มีทกัษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มี

ความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4  

ต 1.2 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 

ต 1.3 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3   

ต 2.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3   

ต 2.2 ม 1/1 ม 1/2    

ต 3.1 ม 1/1     

ต 4.1 ม 1/1     

ต 4.2 ม 1/1     

       รวมทั�งหมด    20     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ21102    ภาษาองักฤษ 2                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 60  ชั�วโมง       จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 ใช้ภาษา นํ� าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื�อสื�อสารในสถานการณ์จาํลอง
สถานการณ์จริงทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล

ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบติัตามคาํสั�ง คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํชี� แจงง่าย ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ
สาํคญั ตีความและถ่ายโอนสื�อที�ไม่เป็นความเรียง ตาราง กราฟ แผนภูมิ ป้าย สัญลกัษณ์  และที�เป็นความ
เรียงประเภทสิ�งพิมพ ์ฉลากสินคา้ ฉลากยา โฆษณา เวบ็ไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน เรื�องสั�น ง่าย ๆ ที�
อ่านและฟังในเรื�องราวเกี�ยวกบัตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื�องดื�ม การซื�อขาย สุขภาพ นันทนาการ 
การศึกษา อาชีพ ลมฟ้าอากาศ สิ� งแวดล้อม ออกเสียงคาํ วลี ประโยค บทสนทนา  บทอ่านสั� นๆ                      
บทร้อยกรองสั�น ๆ ตามหลกัการออกเสียง สนทนา แลกเปลี�ยนขอ้มูลใช้คาํขอร้อง   ให้คาํแนะนาํ คาํ
ชี� แจง  แสดงความตอ้งการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกความคิดเห็น ดว้ย
การใชค้าํศพัท ์ สาํนวนภาษาที�ใชใ้นการสื�อสารระหวา่งบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคญั 

แสดงความคิดเห็นโดยเหตุผลสั� น ๆ เกี�ยวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั สิ� งแวดล้อม เหตุการณ์ที�อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เขา้ใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบ วัฒนธรรม

ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของไทย และของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เขา้ร่วมกิจกรรม

ทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   มีทักษะการคิด  ให้เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิต

สาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4  

ต 1.2 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 

ต 1.3 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3   

ต 2.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3   

ต 2.2 ม 1/1 ม 1/2    

ต 3.1 ม 1/1     

ต 4.1 ม 1/1     

ต 4.2 ม 1/1     

       รวมทั�งหมด    20     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ22101    ภาษาองักฤษ 3                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2   ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 60  ชั�วโมง         จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

  ใช้ภาษา นํ� าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื�อสื�อสารในสถานการณ์
จาํลอง  สถานการณ์จริงทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวม
ขอ้มูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบติัตาม คาํขอร้อง คาํแนะนํา คาํชี� แจง  และคาํอธิบายง่ายๆ                  
อ่านออกเสียง ขอ้ความ ข่าว และประกาศ ถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง ตีความและถ่ายโอนสื�อที�ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่างๆ สนทนาแลกเปลี�ยน การให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์

ต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม  เขียนเพื�อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย แสดงความรู้สึก ให้เหตุผล

สั� นๆ ประกอบเกี�ยวกับตนเอง เรื� องใกล้ตวั  เรื� องที�ฟังหรืออ่าน ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ สรุป

ใจความสําคญั/แก่นสาระ หัวขอ้เรื�อง (topic) จากการวิเคราะห์เรื�อง/ข่าว/เหตุการณ์ที�อยูใ่นความสนใจ
ของสังคม เปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค การลาํดบั

คาํ ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษากบัของไทย ค้นควา้  รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เท็จจริงที�เกี�ยวขอ้งกับกลุ่มสาระ                 

การเรียนรู้อื�น จากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอดว้ยการพูด/การเขียน เพื�อใชใ้นการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ เผยแพร่/ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบาย   เกี�ยวกบั
เทศกาล  วนัสําคญั ชีวิต ความเป็นอยู ่  และประเพณี  ของเจา้ของภาษา   เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมตามความสนใจ  เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ มีทกัษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินยั      

ในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�นของตน 

ตัวชี�วดั 

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    

       รวมทั�งหมด    21     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ22102    วชิาภาษาองักฤษ 4                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 60  ชั�วโมง        จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 ใช้ภาษา นํ� าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื�อสื�อสารในสถานการณ์จาํลอง  
สถานการณ์จริงทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล

ความรู้สาขาวชิาต่าง ๆ โดยปฏิบติัตาม คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํชี�แจง  และคาํอธิบายง่ายๆ   อ่านออกเสียง 

ขอ้ความ ประกาศ และบทร้อยกรองสั�นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง ตีความและถ่ายโอนสื�อที�ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่างๆ สนทนาแลกเปลี�ยน การให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์

ต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม  เขียนเพื�อขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความรู้สึก                     

ความคิดเห็น ให้เหตุผลสั�นๆ ประกอบเกี�ยวกบัตนเอง เรื�องใกล้ตวั  เรื�องที�ฟังหรืออ่าน ประสบการณ์ 

ข่าว/เหตุการณ์ สรุปใจความสําคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เรื�อง (topic) จากการวิเคราะห์เรื�อง/ข่าว/เหตุการณ์ที�
อยู่ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

ประโยค การลาํดบัคาํ ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ชีวิตความเป็นอยู่

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย คน้ควา้  รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เท็จจริงที�เกี�ยวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น จากแหล่งเรียนรู้และนาํเสนอดว้ยการพูด/การเขียน เพื�อใชใ้นการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ เผยแพร่/ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบาย   

เกี�ยวกบัเทศกาล  วนัสําคญั ชีวิต ความเป็นอยู่  และประเพณี  ของเจา้ของภาษา   เขา้ร่วม/จดักิจกรรม            

ทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ มีทกัษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีวนิยัในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�นของตน 

ตัวชี�วดั 
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    

       รวมทั�งหมด    21     ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ23101    ภาษาองักฤษ 5                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3   ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 60  ชั�วโมง    จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

  ใช้ภาษา นํ� าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื�อสื�อสารในสถานการณ์
จาํลอง  สถานการณ์จริงทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภ้าษา ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลในการเรียน การปฏิบติังาน การสมคัร ขอและให้ขอ้มูล ความช่วยเหลือและ

บริการผูอื้�นถ่ายโอนขอ้มูลที�ไดฟั้งและอ่าน อ่านออกเสียงคาํ วลีง่ายๆ ประโยคคาํสั�ง คาํขอร้อง คาํแนะนาํ 
คาํอธิบาย ขอ้ความที�ซบัซ้อน ขอ้มูล บทอ่าน เรื�องราวสั�นๆ ทั�งที�เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจาก

สื� อสิ� งพิมพ์ และสื� ออิ เล็กทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป้นถ้อยคําของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป                    

แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ ความรู้สึก เกี�ยวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี เปรียบเทียบขอ้มูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์สําคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถิ�น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตวั การศึกษา 
การทาํงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วนัสําคญัของชาติ ศาสนา วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรม สามารถใชภ้าษาเป็น

เครื�องมือแสวงหาความรู้เพิ�มเติม และเชื�อมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง

และมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ตัวชี�วดั 

 

ต 1.1 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 ม 3/4  

ต 1.2 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 ม 3/4 ม 3/5 

ต 1.3 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3   

ต 2.1 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3   

ต 2.2 ม 3/1 ม 3/2    

ต 3.1 ม 3/1     

ต 4.1 ม 3/1     

ต 4.2 ม 3/1 ม 3/2    

       รวมทั�งหมด    21    ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ23102   ภาษาองักฤษ 6                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 60  ชั�วโมง     จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 ใชภ้าษา นํ�าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื�อสื�อสารในสถานการณ์จาํลอง  

สถานการณ์จริงทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภ้าษา ใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้าง 
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลในการเรียน การปฏิบติังาน การสมคัร ขอและใหข้อ้มูล  ความช่วยเหลือ

และบริการผูอื้�นถ่ายโอนขอ้มูลที�ไดฟั้งและอ่าน อ่านออกเสียงคาํ วลีง่ายๆ ประโยคคาํสั�ง คาํขอร้อง 
คาํแนะนาํ คาํอธิบาย ขอ้ความที�ซบัซอ้น ขอ้มูล บทอ่าน เรื�องราวสั�นๆ ทั�งที�เป็นความเรียงและไม่ใช่ 

ความเรียงจากสื�อสิ�งพิมพ ์ และสื�ออิเล็กทรอนิคส์ แลว้ถ่ายโอนเป้นถอ้ยคาํของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
สรุปแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ ความรู้สึก เกี�ยวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทเพลง  บทละคร

สั�น เปรียบเทียบขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวติประจาํวนั ทอ้งถิ�น และสังคม 
ประสบการณ์ส่วนตวั การศึกษา การทาํงาน เทคโนโลย ี งานประเพณี วนัสาํคญัของชาติ ศาสนา 

วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา 

และวฒันธรรม สามารถใชภ้าษาเป็นเครื�องมือแสวงหาความรู้เพิ�มเติม และเชื�อมโยงกบักลุ่มสาระ                 

การเรียนรู้อื�น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 ม 3/4  

ต 1.2 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 ม 3/4 ม 3/5 

ต 1.3 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3   

ต 2.1 ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3   

ต 2.2 ม 3/1 ม 3/2    

ต 3.1 ม 3/1     

ต 4.1 ม 3/1     

ต 4.2 ม 3/1 ม 3/2    

       รวมทั�งหมด    21     ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ21201    เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1   ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง         จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 พฒันาทกัษะการใช้ภาษา เพื�อสื� อสารในสถานการณ์จาํลองสถานการณ์จริงทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ

สําคญั  อ่านและฟังในเรื�องราวที�อยูใ่นความสนใจ  ดว้ยการใชค้าํศพัท ์ สํานวนภาษาที�ใชใ้นการสื�อสาร
ระหวา่งบุคคล พดูและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคญั เกี�ยวกบัเหตุการณ์  ประสบการณ์ ที�อยูใ่นความ
สนใจ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   มีทกัษะการคิด  ให้เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิต

สาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเชื�อมโยงเหตุผล และบอกความสัมพนัธ์ ในขอ้เขียนที�อ่านได ้

2. สามารถเขียนบรรยายลกัษณะได ้

3. สามารถใชค้าํเชื�อม ในการเขียนบรรยายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสละสลวย 

4. สามารถอ่านเรื�องเล่าและจบัประเด็นสาํคญั ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้

5. สามารถจาํแนกประเภทของสิ�งต่างๆ จากเรื�องที�อ่านได ้

6. สามารถตั�งคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านได ้

7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู้สึกของเรื�องที�อ่านได ้

8. สามารถลาํดบัเหตุการณ์จากเรื�องที�อ่านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ21202   เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 2                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1   ภาคเรียนที� 2                             เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 พฒันาทกัษะการใช้ภาษา เพื�อสื� อสารในสถานการณ์จาํลองสถานการณ์จริงทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ

สําคญั  อ่านและฟังในเรื�องราวที�อยูใ่นความสนใจ  ดว้ยการใชค้าํศพัท ์ สํานวนภาษาที�ใชใ้นการสื�อสาร
ระหวา่งบุคคล พดูและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคญั เกี�ยวกบัเหตุการณ์  ประสบการณ์ ที�อยูใ่นความ
สนใจ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   มีทกัษะการคิด  ให้เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิต

สาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเชื�อมโยงเหตุผล และบอกความสัมพนัธ์ ในขอ้เขียนที�อ่านได ้

2. สามารถเขียนบรรยายลกัษณะได ้

3. สามารถใชค้าํเชื�อม ในการเขียนบรรยายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสละสลวย 

4. สามารถอ่านเรื�องเล่าและจบัประเด็นสาํคญั ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้

5. สามารถจาํแนกประเภทของสิ�งต่างๆ จากเรื�องที�อ่านได ้

6. สามารถตั�งคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านได ้

7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู้สึกของเรื�องที�อ่านได ้

8. สามารถลาํดบัเหตุการณ์จากเรื�องที�อ่านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ22201    เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2   ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง      จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 

 พฒันาทกัษะการใช้ภาษา เพื�อสื� อสารในสถานการณ์จาํลองสถานการณ์จริงทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ

สําคญั  อ่านและฟังในเรื�องราวที�อยู่ในความสนใจ  แสดงความรู้สึกความคิดเห็น ด้วยการใช้คาํศพัท ์ 
สํานวนภาษาที�ใช้ในการสื�อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญ เกี�ยวกับ
เหตุการณ์  ประสบการณ์ ที�อยูใ่นความสนใจ เขา้ใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เห็น

คุณค่าของภาษาอังกฤษ  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   มีทกัษะการคิด  ให้

เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเชื�อมโยงเหตุผล และบอกความสัมพนัธ์ ในขอ้เขียนที�อ่านได ้

2. สามารถเขียนบรรยายลกัษณะได ้

3. สามารถใชค้าํเชื�อม ในการเขียนบรรยายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสละสลวย 

4. สามารถอ่านเรื�องเล่าและจบัประเด็นสาํคญั ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้

5. สามารถจาํแนกประเภทของสิ�งต่างๆ จากเรื�องที�อ่านได ้

6. สามารถตั�งคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านได ้

7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู้สึกของเรื�องที�อ่านได ้

8. สามารถลาํดบัเหตุการณ์จากเรื�องที�อ่านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ22202    เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 4                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 

 พฒันาทกัษะการใช้ภาษา เพื�อสื� อสารในสถานการณ์จาํลองสถานการณ์จริงทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ

สําคญั  อ่านและฟังในเรื�องราวที�อยู่ในความสนใจ  แสดงความรู้สึกความคิดเห็น ด้วยการใช้คาํศพัท ์ 
สํานวนภาษาที�ใช้ในการสื�อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญ เกี�ยวกับ
เหตุการณ์  ประสบการณ์ ที�อยูใ่นความสนใจ เขา้ใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เห็น

คุณค่าของภาษาอังกฤษ  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   มีทกัษะการคิด  ให้

เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเชื�อมโยงเหตุผล และบอกความสัมพนัธ์ ในขอ้เขียนที�อ่านได ้

2. สามารถเขียนบรรยายลกัษณะได ้

3. สามารถใชค้าํเชื�อม ในการเขียนบรรยายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสละสลวย 

4. สามารถอ่านเรื�องเล่าและจบัประเด็นสาํคญั ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้

5. สามารถจาํแนกประเภทของสิ�งต่างๆ จากเรื�องที�อ่านได ้

6. สามารถตั�งคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านได ้

7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู้สึกของเรื�องที�อ่านได ้

8. สามารถลาํดบัเหตุการณ์จากเรื�องที�อ่านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ23201    เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 5                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง            จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 พฒันาทกัษะการใช้ภาษา เพื�อสื� อสารในสถานการณ์จาํลองสถานการณ์จริงทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ

สําคญั  อ่านและฟังในเรื�องราวที�อยู่ในความสนใจ  แสดงความรู้สึกความคิดเห็น ด้วยการใช้คาํศพัท ์ 
สํานวนภาษาที�ใช้ในการสื�อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคญั แสดงความ

คิดเห็นโดยเหตุผลสั�น ๆ เกี�ยวกบัเหตุการณ์  ประสบการณ์ ที�อยูใ่นความสนใจ เขา้ใจมารยาทสังคม และ

วฒันธรรมของเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตาม

ความสนใจ   มีทกัษะการคิด  ใหเ้หตุผล รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจใน

ท้องถิ�นของตน 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเชื�อมโยงเหตุผล และบอกความสัมพนัธ์ ในขอ้เขียนที�อ่านได ้

2. สามารถเขียนบรรยายลกัษณะได ้

3. สามารถใชค้าํเชื�อม ในการเขียนบรรยายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสละสลวย 

4. สามารถอ่านเรื�องเล่าและจบัประเด็นสาํคญั ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้

5. สามารถจาํแนกประเภทของสิ�งต่างๆ จากเรื�องที�อ่านได ้

6. สามารถตั�งคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านได ้

7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู้สึกของเรื�องที�อ่านได ้

8. สามารถลาํดบัเหตุการณ์จากเรื�องที�อ่านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ23202    เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง        จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 

 

พฒันาทกัษะการใช้ภาษา เพื�อสื� อสารในสถานการณ์จาํลองสถานการณ์จริงทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ระบุหัวขอ้ ใจความ

สําคญั  อ่านและฟังในเรื�องราวที�อยู่ในความสนใจ  แสดงความรู้สึกความคิดเห็น ด้วยการใช้คาํศพัท ์ 

สํานวนภาษาที�ใช้ในการสื�อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคญั แสดงความ
คิดเห็นโดยเหตุผลสั�น ๆ เกี�ยวกบัเหตุการณ์  ประสบการณ์ ที�อยูใ่นความสนใจ เขา้ใจมารยาทสังคม และ

วฒันธรรมของเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตาม

ความสนใจ   มีทกัษะการคิด  ใหเ้หตุผล รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีความรักและภาคภูมิใจใน

ท้องถิ�นของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเชื�อมโยงเหตุผล และบอกความสัมพนัธ์ ในขอ้เขียนที�อ่านได ้

2. สามารถเขียนบรรยายลกัษณะได ้

3. สามารถใชค้าํเชื�อม ในการเขียนบรรยายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสละสลวย 

4. สามารถอ่านเรื�องเล่าและจบัประเด็นสาํคญั ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้

5. สามารถจาํแนกประเภทของสิ�งต่างๆ จากเรื�องที�อ่านได ้

6. สามารถตั�งคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านได ้

7. เขียนแสดง อารมณ์ ความรู้สึกของเรื�องที�อ่านได ้

8. สามารถลาํดบัเหตุการณ์จากเรื�องที�อ่านได ้
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื�อความ
เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ ทั)งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวนิยั  ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื�อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั)นกาํหนดดงันี)  
     1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) 

          1.1  ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 1 (ม.1)  จาํนวน   120  ชั�วโมง / ปี 

          1.2  ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 2 (ม.2)  จาํนวน   120  ชั�วโมง / ปี 

          1.3  ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 3 (ม.3)  จาํนวน   120  ชั�วโมง / ปี 

     2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)   กาํหนด   360  ชั�วโมง / ช่วงชั)น 

ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี)  
 1. กจิกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ� งแวดล้อม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั)งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี) ยงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั)งยงัเป็นกิจกรรมที�ช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  

    การจดักิจกรรมแนะแนวแต่ละระดบัชั)นในโรงเรียนดงตาลวทิยา  ดาํเนินการ ดงันี)  
           1.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3)     กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค 

40  ชั�วโมง / ปี 

           1.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค 

40  ชั�วโมง / ปี 

 2.  กจิกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที� มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้นําผู ้ตามที� ดี ความรับผิดชอบ                
การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแก้ปัญหา  การตดัสินใจที�เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   
เอื)ออาทร และสมานฉันท์  โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั)นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของ

ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิ�น กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   

     2.2  กิจกรรมชุมนุม   ชมรม  
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    การจดักิจกรรมนกัเรียนแต่ละระดบัชั)นในโรงเรียนดงตาลวทิยา    ดาํเนินการ ดงันี)  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   

           2.1.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) จดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี       

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      40  ชั�วโมง / ปี 

           2.1.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)    จดักิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร   

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      40  ชั�วโมง / ปี 

   2.2  กิจกรรมชุมนุม   ชมรม  

           2.2.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3)       จดักิจกรรมชุมนุม     

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค       25  ชั�วโมง / ปี 

           2.2.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)    จดักิจกรรมชุมนุม     

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      20  ชั�วโมง / ปี 

          หมายเหตุ      นกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลายเลือกกิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร   

หรือกิจกรรมชุมนุม ไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

3. กจิกรรมเพื	อสังคมและสาธารณประโยชน์  

     เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ�น
ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื�อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม โดยกาํหนดดงันี)    
                              ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้     3  ปี  จาํนวน   45  ชั�วโมง    

                              ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  3  ปี  จาํนวน  60  ชั�วโมง    

     การจดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์ แต่ละระดบัชั)นในโรงเรียนดงตาลวทิยา    
ดาํเนินการโดยบูรณาการกบักิจกรรมชุมนุม ดงันี)  

     3.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้     จาํนวน   45  ชั�วโมง  จดัดงันี)  
                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  1   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์   15 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  2   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์   15 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  3   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์   15 ชั�วโมง / ปี 

     3.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย     จาํนวน   60  ชั�วโมง  จดัดงันี)  
                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  4   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  5   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  6   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 ชั�วโมง / ปี 
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เกณฑ์การจบระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
                      หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา   กาํหนดเกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที�
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
พุทธศกัราช  2551  ที�สาํคญั   ดงันี�  
        1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื�นฐานและเพิ�มเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื�นฐาน  
66 หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ�มเติมตามที�สถานศึกษากาํหนด   
  2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา

พื�นฐาน  66  หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ�มเติมไม่นอ้ยกวา่  11  หน่วยกิต 

  3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบัผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที�สถานศึกษากาํหนด  โดยตอ้งไดผ้ลการประเมิน “ ดีเยี�ยม ” หรือ “ ดี ” หรือ “ ผ่าน

เกณฑ์ ” ในการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ทุกภาคเรียน 

        4.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑ์การประเมิน

ตามที�สถานศึกษากาํหนด  โดยตอ้งไดผ้ลการประเมิน “ ดีเยี�ยม ” หรือ “ ดี ” หรือ “ ผ่านเกณฑ์ ” 

ในการประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 

  5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การประเมิน

ตามที�สถานศึกษากาํหนด  โดยตอ้งไดผ้ลการประเมิน “ ผ่าน” ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 

�  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ                
�  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้                
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คาํสั�งโรงเรียนดงตาลวทิยา 

ที�    17 / 2552 

เรื�อง    แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียนดงตาลวทิยา 

ปีพทุธศักราช  2552 
                     

 

       เพื�อใหก้ารบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 และพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   หมวด 4  มาตรา  27   และ 28  ที�กาํหนดใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  มี
หนา้ที�จดัทาํสาระของหลกัสูตรเพื�อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การดาํรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื�อการศึกษาต่อ      ในส่วนที�เกี�ยวกบัสภาพของปัญหาในชุมชนและสังคม  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  เพื�อเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  โรงเรียนจึงแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ ปีพุทธศกัราช 2552  

ดงัต่อไปนี�  
 
 

1.  นายโกศล   วาระนุช 

2.  นายวินยั  ธีระศิลป์ 

3.  นางอฐัพร  สุวรรณ 

4.  นางสุภาพร   สง่าทอง 

5.  นายประจวบ  ควนัทอง 

6.  นางรุ่งทิพย ์ มหาเรือนทรง 

 

7.  นายเกียรติไทย  เคราะห์ดี 

8.  นายอยัสิทธิ
   นทัธี 

9. นางณฐัชนา  แสงเมือง 

 

10.นายอมรศกัดิ
   นนทวงศ ์

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดงตาลวิทยา 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดงตาลวิทยา 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

11.นางมยรีุ    ชนะภยั 

12.นางนิราวรรณ  อรุณสวสัดิ
  

13.นางจุรี  อ่อนมี 

14.นางทิพภวนั   สายทอง 

15.นางอฐัพร  สุวรรณ 

หวัหนา้งานแนะแนว 

หวัหนา้งานวดัผลการศึกษา 

หวัหนา้งานทะเบียนวดัผล 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดงตาลวิทยา 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที�    

    1. วางแผนการดาํเนินงานวชิาการ  กาํหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา   และแนวการ   

จดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา     ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551   สภาพเศรษฐกิจ   สังคม  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น 

    2.  จดัทาํคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษา นิเทศ  กาํกบั  ติดตาม ใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบั
การพฒันาหลกัสูตร    การจดักระบวนการเรียนรู้     การวดัและประเมินผล      และการแนะแนวใหส้อดคลอ้ง

และเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

    3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร    การจดักระบวนการเรียนรู้  การวดั
และประเมินผล  การแนะแนว  ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดาํเนินการของหลกัสูตร 

    4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชุมชน     เพื�อให้การใชห้ลกัสูตรเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

    5. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  และการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน   ผูป้กครอง     ชุมชน      และผูที้�เกี�ยวขอ้ง  และ
นาํขอ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื�อการปรับปรุง  และพฒันาการเรียนรู้ 

    6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ 

    7.  ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล   ระดบัชั�น     และระดบักลุ่มวชิาในแต่ละปีการศึกษา  เพื�อ
ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

    8. ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตรระดบัสถานศึกษาใน

รอบปีที�ผา่นมา   แลว้ใชผ้ลการประเมินเพื�อวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครู  และการบริหารหลกัสูตร 

ปีการศึกษาต่อไป 

     9. รายงานผลการปฏิบติังาน  และผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา   โดยเนน้ผลการพฒันาคุณภาพ 

นกัเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน    คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัเหนือสถานศึกษา   

สาธารณชนและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

 

    ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั�งตามคาํสั�งนี�     ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบ  

เพื�อบงัเกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 

 

                   สั�ง     ณ    วนัที�   19   มีนาคม  พ.ศ.   2552 

 

                                         

                                                                                                          (นายโกศล   วาระนุช) 

               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดงตาลวทิยา 
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คาํสั�งโรงเรียนดงตาลวทิยา 

ที�  18 /  2552 

เรื�อง    แต่งตั�งคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ปีการศึกษา 2552 

                     

    เพื�อใหก้ารบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียนดงตาลวทิยา ปีพุทธศกัราช 2552     

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551และ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    หมวด 4   มาตรา  27      โรงเรียนจึงแต่งตั�งคณะกรรมการระดบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้     ปีการศึกษา  2552   ดงัต่อไปนี�  

                     1.   คณะกรรมการอาํนวยการ 

1.1  นายโกศล 

1.2  นายวนิยั 

1.3 นางทิพภวนั 

1.4 นายปิยรัตน์ 

1.5 นายสุระชยั 

1.6 นางอฐัพร 

วาระนุช 

ธีระศิลป์ 

สายทอง 

เกิดศิริ 

วดัศรี 

สุวรรณ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

                        มีหน้าที�  ใหค้าํปรึกษา  และขอ้แนะนาํเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนของแต่ละ 
                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2. คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2.1  ภาษาไทย 

1)  นางอฐัพร 

2)  นางสาวสมพิศ 

3) นางสาวมาลี 

4) นางสาวอาพา 

สุวรรณ 

ประชุมญาติ 

พลูเอี�ยม 

สิงห์ทองราช 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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            2.2  คณติศาสตร์ 

1)   นางสุภาพร 

2)   นางสุมาลี 

3)   นางทิพภวนั 

4)   นางชชัชฎา 

สง่าทอง 

มะโนนอ้ม 

สายทอง 

พิมพพื์ชน์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

             

            2.3  วทิยาศาสตร์ 

1)   นายประจวบ 

2)   นางวชัรี  

3) นายชาํนาญ 

4) นางสาวจิติภา 

5)   นางนิภา 

ควนัทอง 

รักสงบ 

ผะอบเพช็ร 

ยิ�มแยม้ 

แสงศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

                         2.4  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

1) นางรุ่งทิพย ์

2)  นางชวนพิศ 

3)  นางจุฑาทิพย ์

4)  นายพฒันา 

5)  นางวนัทนา 

มหาเรือนทรง 

อิทธะรงค ์

เคราะห์ดี 

เปรมปราคิน 

เหมสมิติ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

                         2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 

1)   นายเกียรติไทย 

2)   นายเอนกพงศ ์

3)   นายโอภาศ 

เคราะห์ดี 

พุทธา 

ตนัติผาติ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

           2.6  ศิลปะ 

1) นายอยัสิทธิ9  
2) นางประภา 

3) นายวรีะศกัดิ9  

นทัธี 

อ่วมเพง็ 

พานทอง 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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                          2.7   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1)  นางณฐัชนา 

2)  นางชุติมา 

3)  นางอจัฉราวดี 

แสงเมือง 

กีรติมาพงศ ์

ลิมป์กฤตนุวตัร์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

4)   นายพงษพิ์นิจ 

5)   นายสุระชยั 

6)   นายปิยรัตน์ 

สายทอง 

วดัศรี 

เกิดศิริ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

7)   นางนิราวรรณ 

8)   นางชลกร 

9) นางมาลยั 

อรุณสวสัดิ9  
ม่วงรอด 

ลี�สกุล 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

           2.8  ภาษาต่างประเทศ 

1)  นายอมรศกัดิ9  
2)  นางจิรภา 

3)  นายสมคิด 

4)  นางจุรี 

นนทวงศ ์

พลอยบุตร 

อ่อนจนัทร์ 

อ่อนมี 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

           3.  คณะกรรมการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

1. นายอมรศกัดิ9  
2. นางจุฑาทิพย ์

3. นางอจัฉราวดี 

4. นายปิยรัตน์ 

5. นางชวนพิศ 

6. นางมยรีุ 

นนทวงศ ์

เคราะห์ดี 

ลิมป์กฤตนุวตัร์ 

เกิดศิริ 

อิทธะรงค ์

ชนะภยั 

ประธานกรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน,หวัหนา้กิจกรรมลูกเสือ) 

กรรมการ  (หวัหนา้กิจกรรมเนตรนารี) 

กรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมชุมนุม) 

กรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร,กิจกรรม สอร.) 

กรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมซ่อม-เสริม) 

กรรมการและเลขานุการ (หวัหนา้กิจกรรมแนะแนว) 

               

                มีหน้าที�    

         1. กาํหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิา  และพฒันาหลกัสูตรรายวชิาของกลุ่มวชิาในสาระ

การเรียนรู้พื�นฐาน  และสาระเพิ�มเติมตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

         2. ดาํเนินการพฒันาการจดักระบวนการการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนสาํคญัที�สุดและการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวชิาต่าง ๆ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�แสดงความสามารถที�แทจ้ริงของนกัเรียน    
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         3. พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาที�เป็นมาตรฐานกลาง  เพื�อให้ผูส้อนสามารถปรับใช้
ตามความเหมาะสมและใหก้ารสอนนาํไปสู่การเรียนรู้มากที�สุด 

         4.  พฒันาสื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนสาํคญัที�สุด 

         5. กาํหนดแนวทางพฒันาเครื�องมือ และกาํกบั ติดตามการดาํเนินการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวชิาที�กาํหนด 

         6. วเิคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

         7. ดาํเนินการวจิยัการศึกษาในชั�นเรียนเพื�อแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้  และการ
วดัและประเมินผล 

         8. นิเทศภายใน  แลกเปลี�ยนประสบการณ์การดาํเนินงานเพื�อพฒันาคุณภาพการเรียน  การสอน  
และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

         9. รวบรวมขอ้มูลเพื�อการปรับปรุง  และพฒันาหลกัสูตรรายวชิาและการจดักระบวนการเรียนรู้  

ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลกัสูตรรายวิชาและกลุ่มวชิาในภาคเรียนที�ผา่นมาและ
วางแผนพฒันาการบริหารหลกัสูตรในภาคเรียนต่อไป 

      10. รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและผลการบริหารหลกัสูตร

ของกลุ่มวชิาโดยเนน้ผลที�เกิดกบัผูเ้รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

      11. ปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

 ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั�งตามคาํสั�งนี�  ปฏิบติัหนา้ที�โดยเคร่งครัดและบงัเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป 

 
   

                   สั�ง     ณ    วนัที�   19   มีนาคม  พ.ศ.   2552 

 

                                         

                                                                                                          (นายโกศล   วาระนุช) 

               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดงตาลวทิยา 

 


