
 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑ 

๑.  สวนนํา 

  

           ๑.๑  ความนํา 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 

๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ 

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคาํสั่งใหโรงเรียนดําเนินการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดย

ใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ต้ังแตปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนตน

มา ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

๒๑ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน                       

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ ประกอบดวย ๘ กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และภาษาตางประเทศ แตมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ คํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที ่

๒๑ เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา 

หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได                                                   

กรอบในการปรับปรุง คือ ใหมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอน สอดคลองและเชื่อมโยงกันภายในกลุมสาระการเรียนรู และระหวางกลุม

สาระการเรียนรู ตลอดจนเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เขาดวยกัน จัด

เรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาในแตละระดับชั้นตามพัฒนาการแตละชวงวัย ใหมีความเชื่อมโยงความรูและ

กระบวนการเรียนรู โดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิดสาระสําคัญของการปรับปรุง

หลักสูตร มีดังนี ้

๑. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
    ๑.๑ จัดกลุมความรูใหมและนําทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เนนใหผูเรียนเกิดการคิด

วิเคราะห คดิแกปญหา และมีทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 
    ๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

สําหรับผูเรียนทุกคน ท่ีเปนพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาตอระดับที่

สูงข้ึน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒ 

๒. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลย ีซึ่งประกอบดวยการออกแบบและเทคโนโลยี 

และวิทยาการคํานวณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลย ีกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 

๓. สาระภูมิศาสตร ซึ่งเปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคง

มาตรฐานการเรียนรูเดิม แตปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน สอดคลองกับพัฒนาการตาม

ชวงวัย มีองคความรูที่เปนสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร ที่ชัดเจนข้ึน 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๖๑ ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร

ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผน

และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมี

กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัด

ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน

และจุดเนน  โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐  มีความพรอมในการกาวสู

สังคมคุณภาพ    มีความรูอยางแทจริง  และมีทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในทุกระดับเห็น

ผลคาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานที่

เก่ียวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางม่ันใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับ

สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล

การเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต

ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝาย  ที่

เก่ียวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และ

ตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของ

ชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

 

๑.๒  วิสัยทัศนโรงเรียน 

             หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คณุธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา

ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ครูไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ โรงเรียน

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

 

 

 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่ง

จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๑) มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ 

ประการ ดังนี ้
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก

เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคดิเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 

และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสราง

เสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  การ

แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้

๑. รักษชาติ ศาสน กษัตริย 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตเปนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 

      โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน   (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร

สถานศึกษา เพ่ือใหผูสอน และผูที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัต ิ ดังนี ้
 ๑.  ระดับการศกึษา   กําหนดหลักสูตรเปน ๑ ระดับ  ตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓)  การศึกษาระดับนี้เปนชวงที่สองของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ

พ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคดิคาํนวณ ทักษะการคดิพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทาง

สังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย   การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 ๒.  สาระการเรียนรู  สาระการเรียนรูในหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ไดกําหนดไวในหลักสูตร  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖

ประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม  จริยธรรมของ

ผูเรียน ๘ กลุม คือ 
   ๒.๑   ภาษาไทย 
  ๒.๒  คณิตศาสตร 
  ๒.๓  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๒.๖   ศิลปะ 
  ๒.๗  การงานอาชีพ 
  ๒.๘  ภาษาอังกฤษ 
 ๓.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการ

ตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  แบงเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
                        ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง  
รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคดิตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และ

อาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่

ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
     ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา   
ผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 

การชวยเหลือแบงปนกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน

และปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ

ผูเรียน บริบทของสถานศกึษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบดวย 
       ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
      ๓.๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  
 ๓.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 

ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ  
๔. เวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรยีนทาแสงวิทยายน (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําสําหรับกลุมสาระ 

การเรียนรู ๘ กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนนของ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗

สถานศึกษา  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน คือ ระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ ไมเกิน ๕ ชั่วโมง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสรางหลักสตูรเวลาเรียนโรงเรียนทาแสงวิทยายน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

รายวิชา 
เวลาเรียน (จํานวนชั่วโมง / ป /ภาค ในระดับมัธยมศึดษาตอนตน) 

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘

ภาคเรียนที ่

๑ 

ภาคเรียนที ่

๒ 
ภาคเรียนที ่

๑ 

ภาคเรียนที ่

๒ 
ภาคเรียนที ่

๑ 

ภาคเรียนที ่

๒ 

๑.รายวิชาพื้นฐาน     (๒,๖๔๐ ชั่วโมง)  (๔๔๐) (๔๔๐) (๔๔๐) (๔๔๐) (๔๔๐) (๔๔๐) 

     ๑. ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

     ๒. คณิตศาสตร ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

     ๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

     ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๕. ประวัติศาสตร ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

     ๖. สุขศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

     ๗. พลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

     ๘. ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๙. การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๑๐. ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

๒.รายวิชาเพิ่มเติม      (๖๐๐ ชั่วโมง) (๑๐๐) (๑๐๐) (๑๐๐) (๑๐๐) (๑๐๐) (๑๐๐) 

     ๑.  หนาที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

     ๒.  คณิตศาสตรเพิม่เตมิ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

       

       

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    (๓๖๐ชั่วโมง) (๖๐) (๖๐) (๖๐) (๖๐) (๖๐) (๖๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  

 -กิจกรรมชุมนุม 

 

๒๐ 
๒๐ 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

๒๐ 

๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ 

รวมเวลาเรียน / ภาคเรียน ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด / ป ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-๓) เทากับ ๑๒๐๐ ชั่วโมง  แผนการ

เรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ กลุมสาระการเรียนรูทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร เพื่อการพัฒนาการอาน เขียนได ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหคิด

สรางสรรคท่ีดี มีประโยชน มีความสนใจใฝรูใฝเรียน  โดยจัดการเรียนการสอนและงัดผลประเมินเปนรายภาคเรียน 

ในโครงสรางของหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจํานวนชั่วโมงดังนี้ 
 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  (ปรับปรุงปการศกึษา ๒๕๖๑ ) 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หนวยกิต/

ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน  ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ (๒.๐)  ๘๐ ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ (๒.๐)  ๘๐ 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๑ (๑.๕)  ๖๐ ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๒ (๑.๕)  ๖๐ 

ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๑ (๑.๕)  ๖๐ ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๒ (๑.๕)  ๖๐ 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม ๑ 

(๑.๐)  ๔๐ ส๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม ๒ 

(๑.๐)  ๔๐ 

ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๑ (๐.๕)  ๒๐ ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ๒ (๐.๕)  ๒๐ 

พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑ (๐.๕)  ๒๐ พ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๒ (๐.๕)  ๒๐ 

พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑ (๐.๕)  ๒๐ พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๒ (๐.๕)  ๒๐ 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ (๑.๐)  ๔๐ ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ (๑)  ๔๐ 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ (๑.๐)  ๔๐ ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ (๑)  ๔๐ 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ (๑.๕)  ๖๐ อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ (๑.๕)  ๖๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐานไมนอยกวา ๑๑(๔๔๐) รวมรายวิชาพื้นฐานไมนอยกวา ๑๑(๔๔๐) 

    

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 

ส๒๑๒๓๑ หนาที่พลเมือง ๑ (๐.๕)  ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หนาที่พลเมือง ๒ (๐.๕) ๒๐ 

ค ๒๑๒๐๑  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๑ (๑.๐)  ๔๐ ค ๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร ๒ (๑.๐)  ๔๐ 

อ ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๑ 

(๑.๐)  ๔๐ อ ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๒ 

(๑.๐)  ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 

    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   

 -กิจกรรมชุมนุม                   

 

๒๐ 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

 -กิจกรรมชุมนุม 

 

๒๐ 

๒๐ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน ๑ 

๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒ ๖๐๐ 

รวมเวลาตลอดปการศึกษา ๑,๒๐๐ 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  (ปรับปรุงปการศกึษา ๒๕๖๑ ) 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หนวยกิต/

ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน  ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ (๒.๐)  ๘๐ ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ (๒.๐)  ๘๐ 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๓ (๑.๕)  ๖๐ ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๔ (๑.๕)  ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๓ (๑.๕)  ๖๐ ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๔ (๑.๕)  ๖๐ 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม ๓ 

(๑.๐)  ๔๐ ส๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม ๔ 

(๑.๐)  ๔๐ 

ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๓ (๐.๕)  ๒๐ ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ๔ (๐.๕)  ๒๐ 

พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓ (๐.๕)  ๒๐ พ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๔ (๐.๕)  ๒๐ 

พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓ (๐.๕)  ๒๐ พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๔ (๐.๕)  ๒๐ 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ (๑.๐)  ๔๐ ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ (๑.๐)  ๔๐ 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ (๑.๐)  ๔๐ ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ (๑.๐)  ๔๐ 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ (๑.๕)  ๖๐ อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ (๑.๕)  ๖๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐานไมนอยกวา ๑๑(๔๔๐) รวมรายวิชาพื้นฐานไมนอยกวา ๑๑(๔๔๐) 

    

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 

ส๒๒๒๓๓ หนาที่พลเมือง ๓ (๐.๕)  ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หนาที่พลเมือง ๔ (๐.๕) ๒๐ 

ค ๒๒๒๐๑  คณติศาสตรเพ่ิมเติม ๓ (๑.๐)  ๔๐ ค ๒๒๒๐๒  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๔ (๑.๐)  ๔๐ 

อ ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๓ 

(๑.๐)  ๔๐ อ ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๔ 

(๑.๐)  ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 

    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   

 -กิจกรรมชุมนุม                   

 

๒๐ 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

 -กิจกรรมชุมนุม 

 

๒๐ 

๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน ๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน ๑ 

๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒ ๖๐๐ 

รวมเวลาตลอดปการศึกษา ๑,๒๐๐ 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  (ปรับปรุงปการศกึษา ๒๕๖๑ ) 

 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หนวยกิต/

ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน  ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ (๒.๐)  ๘๐ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ (๒.๐)  ๘๐ 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๕ (๑.๕)  ๖๐ ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๖ (๑.๕)  ๖๐ 

ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๕ (๑.๕)  ๖๐ ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๖ (๑.๕)  ๖๐ 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม ๕  

(๑.๐)  ๔๐ ส๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ 

               วัฒนธรรม ๖. 

(๑.๕)  ๖๐ 

ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕ (๐.๕)  ๒๐ ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ๖ (๐.๕)  ๒๐ 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕ (๐.๕)  ๒๐ พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๖ (๐.๕)  ๒๐ 

พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๕ (๐.๕)  ๒๐ พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖ (๐.๕)  ๒๐ 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ (๑)  ๔๐ ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ (๑)  ๔๐ 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ (๑)  ๔๐ ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖ (๑)  ๔๐ 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ (๑.๕)  ๖๐ อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ (๑.๕)  ๖๐ 
รวมรายวิชาพื้นฐานไมนอยกวา ๑๑(๔๔๐) รวมรายวิชาพื้นฐานไมนอยกวา ๑๑(๔๔๐) 

    

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 

ส๒๓๒๓๕ หนาที่พลเมือง ๕ (๐.๕)  ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หนาที่พลเมือง ๖ (๐.๕) ๒๐ 

ค ๒๓๒๐๑  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๕ (๑.๐)  ๔๐ ค ๒๓๒๐๒  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๖ (๑.๐)  ๔๐ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒ 

อ ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๕ 

(๑.๐)  ๔๐ อ ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๖ 

(๑.๐)  ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 

    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   

 -กิจกรรมชุมนุม                   

 

๒๐ 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

 -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

 -กิจกรรมชุมนุม 

 

๒๐ 

๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน ๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน ๑ 

๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒ ๖๐๐ 

รวมเวลาตลอดปการศึกษา ๑,๒๐๐ 

          การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี ้

ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนรวมตามที่กําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนด    

ระดับมัธยมศึกษา  ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและสอดคลองกับเกณฑ

การจบหลักสูตร  

สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร  เฉพาะ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓  สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลาสําหรับสาระการเรียนรูพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ในสวน

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี ้

 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)         รวม  ๖  ป จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ป  จํานวน  ๔๕  ชั่วโมง 

  

การจัดการศกึษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓

 การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผู

มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย   สามารถนํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใชไดตามความเหมาะสม กับสภาพและบริบท ของแตละ

กลุมเปาหมาย โดยให มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้ งนี้ ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  คําอธิบายรายวิชา 
           

รายวิชาของโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑    จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒                                จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔                จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 

ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖                                 จํานวน  ๘๐  ชั่วโมง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔

        

 

 

**************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๑                                    จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร ๒                                    จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๓                                    จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร ๔                                     จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๕                                     จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร ๖                                     จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ค ๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร ๑                                     จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ค ๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร ๒                                     จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ค ๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร ๓                                     จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ค ๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร ๔                                     จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ค ๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร ๕                                      จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ค ๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร ๖                                      จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

- 

**************** 

 

 

กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑   จํานวน  ๖๐ ชั่วโมง 

ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๒                      จํานวน  ๖๐ ชั่วโมง 

ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๓                      จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๔                      จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๕                      จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕

ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี๖                      จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

 

*************** 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑                                              จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษาฯ ๒                                              จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓                                              จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษาฯ ๔                                              จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕                                              จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษาฯ ๖                                              จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง 

 

ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑                                             จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ๒                                             จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓                                              จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ๔                                              จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕                                               จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ๖                                               จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  

      ส ๒๑๒๓๑  หนาที่พลเมือง ๑              จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

      ส ๒๑๒๓๒  หนาที่พลเมือง ๒              จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

      ส ๒๒๒๓๓  หนาที่พลเมือง ๓              จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

      ส ๒๒๒๓๔  หนาที่พลเมือง ๔             จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

 ส ๒๓๒๓๕  หนาที่พลเมือง ๕             จํานวน  ๒๐  ชัว่โมง   

ส ๒๓๒๓๖  หนาที่พลเมือง ๖             จํานวน  ๒๐  ชัว่โมง 

 

**************** 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๖

รายวิชาพื้นฐาน 

พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๒                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๒                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๔                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๔                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๕                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๖                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖                                                 จํานวน  ๒๐  ชั่วโมง 

 

 

             **************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๒                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔                                                    จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕                                                    จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๖                                                    จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

**************** 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                            จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒                                            จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                                            จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๗

ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔                                            จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                                            จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

          ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖                                            จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

*************** 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(อังกฤษ)                      

รายวิชาพื้นฐาน 

อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖                                                   จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

อ ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒                                 จํานวน ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

อ ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖                                 จํานวน  ๔๐  ชั่วโมง 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๐ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑                                                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑           ภาคเรียนท่ี  ๑           เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จํานวน  ๒.๐  หนวยกิต 

        

                               อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน จับใจความสําคัญ

จากเรื่องที่อานระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบและ

คําที่มีหลายความหมายในบริบทตางๆจากการอาน ตีความคาํยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท ระบุ

ขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงานของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือ

นําไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคาํถูกตอง 

ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณโดยระบุสาระสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียน

เรียงความ เขียนยอความจากเรื่องที่อาน เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากสื่อที่ไดรับ เขียนจดหมาย

สวนตัวและจดหมายกิจธุระเขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความ

สําคัญของเรื่องที่ฟงและดู เลาเรื่องยอจากเรื่องท่ีฟงและดู พูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องที่ฟง

และดู ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโนมนาวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการ

ฟงการดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สรางคําใน

ภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน แตง

บทรอยกรอง จําแนกและใชสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน

วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่

อาน สรุปความรูและขอคิดจากการอาน เพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอย

กรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

              โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  

กระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  

พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

             เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  เห็นคุณคา ภูมิปญญาทางภาษา 

มีมารยาทในการอาน   การเขียน  การฟง  การดูและการพูด   รวมท้ังการมีวินัย และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และขอคิดจากการอานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองบทอาขยานตามท่ี

กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  

ตัวชี้วัด  

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕, ม.๑/๖, ม. ๑/๗, ม.๑/๘, ม. ๑/๙ 

ท ๒.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕, ม.๑/๖, ม. ๑/๗, ม.๑/๘, ม. ๑/๙ 

ท ๓.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕, ม.๑/๖ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๑ 

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

ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕ 

รวม     ๓๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒                                                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑             ภาคเรียนที่  ๒        เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จํานวน  ๒.๐  หนวยกิต 

        

               อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน จับใจความสําคัญจาก

เรื่องที่อาน ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบและคําที่

มีหลายความหมายในบริบทตางๆจากการอาน ตีความคํายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท ระบุ

ขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงานของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากการอานงานเขียนอยางหลากหลายเพ่ือ

นําไปใชแกปญหาในชีวิต มีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคาํถูกตอง 

ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณโดยระบุสาระสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียน

เรียงความ เขียนยอความจากเรื่องที่อาน เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระจากสื่อที่ไดรับ เขียนจดหมาย

สวนตัวและจดหมายกิจธุระเขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความ

สําคัญของเรื่องที่ฟงและดู เลาเรื่องยอจากเรื่องท่ีฟงและดู พูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องที่ฟง

และดู ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโนมนาวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา 

จากการฟงการดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 

สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูดและภาษา

เขียน แตงบทรอยกรอง จําแนกและใชสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่

อานวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่อาน สรุปความรูและขอคิดจากการอาน เพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอย

กรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

             โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  

กระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  

พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

             เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  เห็นคุณคา ภูมิปญญาทางภาษา 

มีมารยาทในการอาน   การเขียน  การฟง  การดูและการพูด   รวมท้ังการมีวินัย และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๒

 

 

 

 

ตัวชี้วัด  

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕, ม.๑/๖, ม. ๑/๗, ม.๑/๘, ม. ๑/๙ 

ท ๒.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕, ม.๑/๖, ม. ๑/๗, ม.๑/๘, ม. ๑/๙ 

ท ๓.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕, ม.๑/๖ 

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

ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม. ๑/๕ 

 

รวม  ๓๕  ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑                                                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒             ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จํานวน  ๒.๐  หนวยกิต 

        

              อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง จับใจความสําคัญสรุปความและอธิบาย

รายละเอียดจากเรื่องที่อาน เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเขาใจในบทเรียนตางๆที่อาน อภิปรายแสดงความ

คิดเห็นและขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงขอมูลสนับสนุนและขอคิดเห็นจาก

บทความที่อาน ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อการโนมนาวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อานหนังสือบทความ

หรือคําประพันธอยางหลากหลายและประเมินคณุคาหรือแนวคดิที่ไดจากการอานเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิต มี

มารยาทในการอาน คดัลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนยอความ 

เขียนรายงานการศึกษาคนควา เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะหวิจารณ และแสดงความรูความคิดเห็นหรือ

โตแยงในเรื่องที่อานอยางมีเหตุผลมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะห

ขอเท็จจริงขอคิดเห็นและความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตางๆ วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดู 

อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคดิมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค พูดรายงาน

เรื่องหรือประเด็นที่ศกึษาคนควา มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด สรางคาํในภาษาไทย วิเคราะหโครงสราง

ประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซอน แตงบทรอยกรอง ใชคําราชาศัพท รวบรวมและอธิบายความหมาย

ของคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานในระดับที่ยากขึ้น  วิเคราะห

และวิจารณวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทองถ่ินที่อานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของ

วรรณคดี และวรรณกรรมที่อาน สรุปความรูและขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําบทอาขยาน

ตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๓

             โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  

กระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  

พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

             เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  เห็นคุณคา ภูมิปญญาทางภาษา 

มีมารยาทในการอาน   การเขียน  การฟง  การดูและการพูด   รวมท้ังการมีวินัย และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

   

ตัวชี้วัด  

 

ท ๑.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕, ม.๒/๖, ม. ๒/๗, ม.๒/๘ 

ท ๒.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕, ม.๒/๖, ม. ๒/๗, ม.๒/๘ 

ท ๓.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕, ม.๒/๖ 

ท ๔.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕ 

ท ๕.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕   

 

รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒                                                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒             ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จํานวน  ๒.๐  หนวยกิต 

        

                 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง จับใจความสําคัญสรุปความและอธิบาย

รายละเอียดจากเรื่องที่อาน เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเขาใจในบทเรียนตางๆที่อาน อภิปรายแสดงความ

คิดเห็นและขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงขอมูลสนับสนุนและขอคิดเห็นจาก

บทความที่อาน ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อการโนมนาวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อานหนังสือบทความ

หรือคําประพันธอยางหลากหลายและประเมินคณุคาหรือแนวคดิที่ไดจากการอานเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิต มี

มารยาทในการอาน คดัลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนยอความ 

เขียนรายงานการศึกษาคนควา เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะหวิจารณ และแสดงความรูความคิดเห็นหรือ

โตแยงในเรื่องที่อานอยางมีเหตุผลมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะห

ขอเท็จจริงขอคิดเห็นและความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตางๆ วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดู อยางมี

เหตุผลเพ่ือนําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค พูดรายงานเรื่อง



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๔

หรือประเด็นท่ีศึกษาคนควา มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด สรางคาํในภาษาไทย วิเคราะหโครงสราง

ประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซอน แตงบทรอยกรอง ใชคําราชาศัพท รวบรวมและอธิบายความหมาย

ของคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห

และวิจารณวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทองถ่ินที่อานพรอมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณคาของ

วรรณคดี และวรรณกรรมที่อาน สรุปความรูและขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําบทอาขยาน

ตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

             โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  

กระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  

พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

             เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  เห็นคุณคา ภูมิปญญาทางภาษา 

มีมารยาทในการอาน   การเขียน  การฟง  การดูและการพูด   รวมท้ังการมีวินัย และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 ตัวชี้วัด  

ท ๑.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕, ม.๒/๖, ม. ๒/๗, ม.๒/๘ 

ท ๒.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕, ม.๒/๖, ม. ๒/๗, ม.๒/๘ 

ท ๓.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕, ม.๒/๖ 

ท ๔.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕ 

ท ๕.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม. ๒/๕ 

 

   รวม    ๓๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑                                                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓             ภาคเรียนที่ ๑        เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จํานวน  ๒.๐  หนวยกิต 

        
 

               อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองและเหมาะสมกับเรื่องที่อาน ระบุความแตกตาง

ของคําที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุน

จากเรื่องที่อาน อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิดผังความคิดบันทึก ยอความและรายงาน วิเคราะหวิจารณ 

และประเมินเรื่องที่อานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใช



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๕

สนับสนุนในเรื่องที่อาน วิจารณความสมเหตุสมผลการลําดับความและความเปนไปไดของเรื่อง วิเคราะหเพ่ือแสดง

ความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน ตีความและประเมินคุณคาและแนวคิด ที่ไดจากงานเขียนอยางหลากหลาย

เพ่ือนําไปใชแกปญหาในชีวิตมีมารยาทในการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนขอความโดยใชถอยคําได

ถูกตองตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลาเหตุการณขอคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องตางๆ 

เขียนยอความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบายชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางมีเหตุผล  เขียน

วิเคราะห วิจารณและแสดงความรูความคิดเห็นหรือโตแยงในเรื่องตางๆ กรอกแบบสมัครงานพรอมเขียนบรรยาย

เก่ียวกับความรูและทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน  เขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงานมีมารยาทใน

การเขียน  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดูเพ่ือนํา

ขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และ 

การสนทนา พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค พูดโนมนาวโดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอยางมี

เหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด จําแนกและใชคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย 

วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน วิเคราะหระดับภาษา ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ อธิบายความหมาย

คําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ แตงบทรอยกรอง สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทองถ่ิน ใน

ระดับที่ยากยิ่งข้ึนวิเคราะหวิถีไทย และคุณคาจากวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอาน สรุปความรูและขอคิดจากการ

อาน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําและบอกคณุคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา

ตามความสนใจและนําไปใชอางอิง 

             โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  

กระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  

พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

             เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  เห็นคุณคา ภูมิปญญาทางภาษา 

มีมารยาทในการอาน   การเขียน  การฟง  การดูและการพูด   รวมท้ังการมีวินัย และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด  

ท ๑.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม. ๓/๕, ม.๓/๖, ม. ๓/๗, ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท ๒.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม. ๓/๕, ม.๓/๖, ม. ๓/๗, ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท ๓.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม. ๓/๕, ม.๓/๖ 

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

ท ๕.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔ 

 

 รวม    ๓๖   ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒                                              กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓            ภาคเรียนท่ี ๒         เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จํานวน  ๒.๐  หนวยกิต 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๖

        
 

              อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองและเหมาะสมกับเรื่องที่อาน ระบุความแตกตาง

ของคําที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุน

จากเรื่องที่อาน อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิดผังความคิดบันทึก ยอความและรายงาน วิเคราะหวิจารณ 

และประเมินเรื่องที่อานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใช

สนับสนุนในเรื่องที่อาน วิจารณความสมเหตุสมผลการลําดับความและความเปนไปไดของเรื่อง วิเคราะหเพ่ือแสดง

ความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน ตีความและประเมินคุณคาและแนวคิด ที่ไดจากงานเขียนอยางหลากหลาย

เพ่ือนําไปใชแกปญหาในชีวิตมีมารยาทในการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนขอความโดยใชถอยคําได

ถูกตองตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลาเหตุการณขอคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องตางๆ 

เขียนยอความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบายชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางมีเหตุผล เขียน

วิเคราะห วิจารณและแสดงความรูความคิดเห็นหรือโตแยงในเรื่องตางๆ กรอกแบบสมัครงานพรอมเขียนบรรยาย

เก่ียวกับความรูและทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน  เขียนรายงานการศึกษาคนควาและโครงงาน มีมารยาท

ในการเขียน  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดูเพื่อ

นําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และ 

การสนทนา พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค พูดโนมนาวโดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอยางมี

เหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด จําแนกและใชคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย 

วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน วิเคราะหระดับภาษา ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ อธิบายความหมาย

คําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ แตงบทรอยกรอง สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทองถ่ิน ใน

ระดับที่ยากยิ่งข้ึนวิเคราะหวิถีไทย และคุณคาจากวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอาน สรุปความรูและขอคิดจากการ

อาน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา

ตามความสนใจและนําไปใชอางอิง 

             โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  

กระบวนการคิด  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคาํถาม  ตอบคาํถาม  ใชทักษะการฟง  การดูและการพูด  

พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   

             เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สื่อสารไดถูกตอง  เห็นคุณคา ภูมิปญญาทางภาษา 

มีมารยาทในการอาน   การเขียน  การฟง  การดูและการพูด   รวมท้ังการมีวินัย และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ตัวชี้วัด  

ท ๑.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม. ๓/๕, ม.๓/๖, ม. ๓/๗, ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท ๒.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม. ๓/๕, ม.๓/๖, ม. ๓/๗, ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท ๓.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม. ๓/๕, ม.๓/๖ 

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



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๗

ท ๕.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔ 

รวม  ๓๖  ตัวชี้วัด  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑                                              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑     ภาคเรียนที่ ๑  เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จํานวน ๑.๕ หนวยกิต  

            

ศึกษา คนควา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และกระบวนการเก่ียวกับเรื่องเขาใจจํานวนตรรกยะและ

ความสัมพันธของจํานวนตรรกยะ และใชสมบัติของจํานวนตรรกยะ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก 

การเทากันของจํานวน เพื่อวิเคราะหและแกปญหาโดยใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใชความรูทางเรขาคณิตและ  

เครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัตอ่ืนๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณติ ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใชในการแกปญหา

คณิตศาสตรและแกปญหาในชีวิตจริง โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการ

แกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา  ใหเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ สรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 

การนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน   รวมทั้งมีความใฝรูใฝเรียน มุงมัน่ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  มี

ความรอบคอบ  มีเหตุผล เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณติศาสตร  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต และมีทักษะในศตวรรษ ๒๑ 

ดานการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคณุลักษณะอนัพึงประสงคในดานรักชาติ  

ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิต

สาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําไปสูประชาคมอาเซียน 

 

    ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒    

ค ๑.๓   ม.๑/๑     

ค ๒.๒   ม.๑/๑    



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๒๙

รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๐ 

    คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒                            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนที่ ๒  จํานวน ๑.๕ หนวยกิต   เวลา ๖๐ ชั่วโมง 

 

ศึกษา คนควา ความรู ความเขาใจเรื่อง การประยุกตใชอัตราสวน สัดสวน และรอยละ สมบัติของการ

เทากันของจํานวน เพ่ือวิเคราะหและแกปญหา ความสัมพันธเชิงเสน ใชความรูทางเรขาคณิตในการหา

ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ สถิติในการนําเสนอขอมูลและแปลความหมาย

ขอมูล รวมทั้ง นําสถิติไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

โดยกระบวนการแกปญหา การสื่อสารและและสื่อความหมายทางคณติศาสตร การเชื่อมโยง การให

เหตุผล และการคิดสรางสรรค  

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติตน ในการดําเนินชีวิต มีความสามารถทางคณิตศาสตร 

ขบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะทางคณติศาสตร และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ดานการสื่อสาร ความสามารถใน

การคดิ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขใน

สังคมไทยและสังคมโลก โดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูสังคมอาเซียน 

 

 

ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑   ม.๑/๓   

ค ๑.๓   ม.๑/๒ , ม.๑/๓   

ค ๒.๒   ม.๑/๒   

ค ๓.๑   ม.๑/๑      

รวม ๕  ตัวชี้วัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๑

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 

รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑                                          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา ๖๐ ชั่วโมง        จํานวน   ๑.๕ หนวยกิต 

 
 

ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่อง อัตราสวน รอยละ  การใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน 

สัดสวนและรอยละ การวัด การเปรียบเทียบหนวยความยาวและพ้ืนที่ในระบบเดียวกันและตางระบบ การเลือกใช

หนวยการวัด การคาดคะเน ขนาด น้ําหนัก  การใชความรูเก่ียวกับพ้ืนที่แกโจทยปญหา การหาพ้ืนท่ี ไร, นา ใน

ทองถิ่น   แผนภูมิรูปวงกลม การอานแผนภูมิ การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม  การแปลงทางเรขาคณิต 

การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน สมบัติเก่ียวกับการเลื่อนขนาน การสะทอนและการหมุน พิกัดของรูป

เรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะทอนและการหมุน  ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  

สามเหลี่ยมท่ีเทากันทุกประการที่สัมพันธกันแบบ   ดาน – มุม – ดาน  แบบ มุม – ดาน – มุม   แบบ ดาน – ดาน 

– ดาน  รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว 

 โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม  โดยใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดใชภาษาและ

สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยง

ความรูตางๆในคณติศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน    

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ  รวมท้ังมคีวามใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  มีความ

รอบคอบ  มีเหตุผล เห็นคณุคาและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ม.๒/๑ , ม๒/๒      

ค ๑.๒   ม.๒/๑ , ม๒/๒     

ค ๒.๑   ม.๒/๑ , ม๒/๒  

ค ๒.๒   ม๒/๑ , ม๒/๒ , ม๒/๓ , ม๒/๔ , ม๒/๕     

 

 

รวม ๑๑ ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒                                      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา ๖๐ ชั่วโมง        จํานวน   ๑.๕ หนวยกิต 

 

          ศกึษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ 

จํานวนอตรรกยะ การหารากที่สอง รากที่สาม ความสัมพันธของการยกกําลังและการหารากของจํานวนเต็ม ความ

เก่ียวของระหวางจํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ  ทฤษฎีบทปทาโกรัส บทกลับและการนําไปใช  

เสนขนานและสมบัติของเสนขนาน สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกสมการ  โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

เก่ียวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  โดยใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา  ให

เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร 

การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนําความรู 

หลักการ กระบวนการทางคณติศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ไดอยางเหมาะสม         

รวมทั้งมีความใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ  มีเหตุผล เห็นคณุคา

และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ตัวชี้วัด    

ค ๑.๒   ม.๒/๑ , ม.๒/๒     

ค ๒.๒   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 

ค ๓.๑   ม.๒/๑ 

 รวม  ๘    ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑                                        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา ๖๐ ชั่วโมง      จํานวน   ๑.๕ หนวยกิต 
 

ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 

กรวย และทรงกลม การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวยและทรงกลม  การเปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ การ

คาดคะเนเก่ียวกับการวัดในสถานการณตางๆ การใชความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  การใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการ

แกปญหา  การเขียนกราฟแสดงความเก่ียวของระหวางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน  เขียนกราฟของ

สมการเชิงเสนสองตัวแปร   การอานและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟ

อ่ืนๆ  การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและนําไปใชแกปญหาพรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 

คําตอบ 

โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ได

อยางเหมาะสม  โดยใชวธิีการที่หลากหลายในการแกปญหา  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยาง

เหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณติศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยาง

ถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไป



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๔ 

เชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน รวมทั้งมีความใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ  มี

เหตุผล เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  

 
 

ตัวชี้วัด 

ค ๑.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒   

ค ๑.๓   ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓  

ค ๒.๑   ม.๓/๑ , ม.๓/๒   

 

รวม  ๗  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค๒๓๑๐๒                                            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง        จํานวน   ๑.๕ หนวยกิต 
 

ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่อง สถิติ   กําหนดประเด็น  เขียนขอคําถาม เก็บ

รวบรวมขอมูล ตารางแจกแจงความถี่ คากลางของขอมูล อานและแปลความหมายและวิเคราะหขอมูล จากแหลง

เรียนรูในทองถิ่นและนําเสนอโดยโครงงานคณิตศาสตร การเลือกใชคากลางขอมูลที่เหมาะสม ความนาจะเปน  หา

ความนาจะเปนของเหตุการณ จากการทดลองสุม ใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดการณ และ

ประกอบการตัดสินใจ 

โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

เก่ียวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  โดยใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา  ให

เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๕

การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนําความรู 

หลักการ กระบวนการทางคณติศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น รวมทั้งมีความใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มี

ความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ  มีเหตุผล เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  

 

ตัวชี้วัด 

ค ๒.๒   ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓  

ค ๓.๑   ม.๓/๑  

ค ๓.๒   ม.๓/๑   

 

รวม  ๕    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 รหัสวิชา ค๒๑๒๐๑                                                      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต  

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๖ 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณติ

ศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในสาระตอไปนี้  

   การประยุกต ๑  รูปเรขาคณิต   จํานวนนับ   รอยละในชีวิตประจําวัน  และปญหาชวนคิด  

   จํานวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตวัเลขฐานตางๆ และการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข  

   การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง   การคดิคํานวณ  และโจทยปญหา  

   การสราง  การแบงสวนของเสนตรง  การสรางมุมขนาดตางๆ   และการสรางรูปสามเหลี่ยมและรูป 

สี่เหลี่ยมดานขนาน     

   โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัว ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดย 

การปฏิบัติจริง   ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพ่ือพัฒนาทกัษะและกระบวนการในการคดิคํานวณ   การ 

แกปญหา การใหเหตุผล   การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู   ความคิด 

ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค   รวมท้ัง 

เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร   สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มี 

ความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ   และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

   การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ 

ทักษะที่ตองการวัด  

  

ผลการเรียนรู  

   ๑.  ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ   

   ๒.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  

   ๓.   อานและเขียนตัวเลขโรมันได  

    ๔.   บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได  

    ๕.   เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได  

   ๖.   ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได  

    ๗.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได  

   ๘.    ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได  

 

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู 

 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

   รหัสวิชา ค๒๑๒๐๒                                                 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต  

  

   ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในสาระตอไปนี้  

   การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล  การใหเหตุผลในชีวติประจําวัน   และการใหเหตุผลทาง คณิต

ศาสตรอยางงาย  

   พหุนาม  เอกนาม   การบวก   การลบ   การคณู   และการหารเอกนาม   พหุนาม   การบวก  

การลบพหุนาม   การคูณและการหารพหุนาม อยางงาย  

   การประยุกต ๒     การประยุกตของจํานวนและพีชคณติ   และการประยุกตทางเรขาคณิต  

    โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัว ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติ

จริง   ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ   การแกปญหา การใหเหตุผล   

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู   ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชใน

การเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค   รวมทั้งเห็นคุณคาและ มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร   

สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ   และมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง  

   การวัดและประเมินผล   ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ  

ทักษะที่ตองการวัด  

  

ผลการเรียนรู  

   ๑.  สังเกต   สรางขอความคาดการณ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย  

          ๒.  หาผลบวก และผลลบของเอกนามและพหุนามได  

          ๓.  หาผลคูณ และ ผลหารของเอกนามและพหุนามอยางงายได  

           ๔.  ใชความรูและทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได  

          ๕.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  

 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๘

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

   รหัสวิชา ค๒๒๒๐๑                                                       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๑                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต  

  

   ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล   การสื่อสาร การ

สื่อความหมายทางคณติศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตร

กับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในสาระตอไปนี้  

   สมบัติของเลขยกกําลัง     บทนิยามและสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกกําลัง   การคูณและการหาร  เลขยกกําลังท่ีมี

เลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและการนําไปใชในการแกปญหาหรือสถานการณตางๆ   การใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดง

จํานวนที่มีคานอยๆ  หรือมากๆ  ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร  การคํานวณเก่ียวกับจํานวนท่ีอยูในรูปสัญกรณวิทยา

ศาสตร  

   พหุนามและเศษสวนของพหุนาม     การบวก   การลบ   การคูณ   และการหารพหุนาม การบวก    

การลบ   การคูณ   และการหารเศษสวนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไมเกินหนึ่ง  

   การประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละ     การแกปญหาหรือสถานการณโดยใชอัตราสวนและ 

สัดสวน การแกปญหาหรือสถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชรอยละ  

   การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต     การสรางสรรคงานศิลปะโดยใชการแปลงทางเรขาคณติ  การ

ออกแบบโดยใชการแปลงทางเรขาคณติ  

    โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัว  ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติ

จริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา การใหเหตุผล   การ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู   ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการ

เรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค   รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร   สามารถ

ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ    

มีวิจารณญาณ   และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

   การวัดและประเมินผล   ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ  

ทักษะที่ตองการวัด  

 

 ผลการเรียนรู  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓๙

๑.   คูณและหารจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยาม                      

และสมบัติของเลขยกกําลัง และนําไปใชแกปญหาได  

๒.   คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอยๆ  หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ                         

วิทยาศาสตรได  

๓.   บวก  ลบ  คูณ  และหารพหุนามได  

๔.   บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษสวนของพหุนามอยางงายได  

๕.   ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  และรอยละแกปญหาหรือสถานการณตาง ๆ ได  

๖.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได  

๗.   ใชความรูเก่ียวกับการเลื่อนขนาน   การสะทอนและการหมุน ในการสรางสรรคงานศิลปะหรือ 

ออกแบบ  

 

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

  รหัสวิชา ค๒๒๒๐๒                                                      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        เวลา  ๔๐  ชัว่โมง จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต   

  

   ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ 

สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณติศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร  

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในสาระตอไปนี้  

   การแยกตัวแประกอบของพหุนามดีกรีสอง     การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช  

สมบัติการแจกแจง   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป  ax๒  + bx + c  เมื่อ  a, b, c  

เปนคาคงตัว   และ  a  ≠  ๐   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกําลังสองสมบูรณ   การแยก 

ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปผลตางกําลังสอง  

   สมการกําลังสองตัวแปรเดียว     การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ  

การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ  

   การแปรผนั    การแปรผันโดยตรง   การแปรผันแบบผกผัน   การแปรผันแบบเก่ียวเนื่องการนําไปใช  

    โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดย 

การปฏิบัติจริง   ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคดิคํานวณ   การแกปญหา

การใหเหตุผล   การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู   ความคิดทักษะและ

กระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค   รวมทั้งเห็นคณุคาและมี

เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มี

วิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๐

   การวัดและประเมินผล   ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ  

ทักษะที่ตองการวัด  

  

ผลการเรียนรู  

๑.   แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดยีวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็มและ

มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเปนจํานวนเต็ม  

๒.   แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได  

๓.   แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได  

๔.   เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผันตอกันได  

๕.   แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได  

๖.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได  

 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

  รหัสวิชา ค๒๓๒๐๑                                              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต  

  

   ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในสาระตอไปนี้  

          กรณฑที่สอง  การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนจริงท่ีอยูในรูป a  เม่ือ  a ≥ ๐  

โดยใชสมบัติ   ab = a b   เมื่อ  a ≥ ๐ และ b ≥ ๐  และ
a

b
 =

a

b
 เม่ือ  a ≥ ๐   และ  b > ๐     

    การแยกตัวประกอบของพหุนาม   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสม

บูรณ   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทําเปนกําลัง

สองสมบูรณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือ  

    สมการกําลังสอง  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร   การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ  

สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๑

   พาราโบลา สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลาที่อยูในรูป y = ax๒ + bx + c  เมื่อ  a ≠ ๐  

   พื้นท่ีผิวและปริมาตร  การหาพื้นที่ของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การแกปญหาหรือสถานการณโดย

ใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว  

   โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติ

จริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหาการใหเหตุผล   

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใช

ในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  

สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง  

   การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ 

ทักษะที่ตองการวัด  

  

ผลการเรียนรู  

๑.   บวก  ลบ  คูณ  และหารจํานวนจริงซึ่งเก่ียวกับกรณฑที่สองที่กําหนดใหและนําไปใชแกปญหาได     

๒.   แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณได  

๓.   แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็มและ 

ไดตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ หรือใชทฤษฎี

เศษเหลือได  

๔.   แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได  

๕.   แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได 

๖.   เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได  

๗.   บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได  

๘.   หาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมได  

๙.   แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรได  

๑๐.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  

 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู 

 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

    รหัสวิชา ค๒๓๒๐๒                                                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต  

  

   ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในสาระตอไปนี้  

    การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม  สมบัติเกี่ยวกับวงกลม   การใหเหตุผลเก่ียวกับ

การสรางรูปเรขาคณิต  

   ระบบสมการ  การแกระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสอง   การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ

ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสอง  

   วงกลม   วงกลม   มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม   คอรด   เสนสัมผัสวงกลม  

   เศษสวนของพหุนาม   การบวก   การลบ   การคณู   และการหารเศษสวนของพหุนาม  การแก  

สมการเศษสวนของพหุนาม   การแกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนาม  

    โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดย 

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ   การแกปญหา 

การใหเหตุผล   การสื่อความหมายทางคณติศาสตร   และนําประสบการณดานความรู  ความคิด ทักษะและ 

กระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติ

ที่ดีตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ    มีวิจารณญาณ  

และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

   การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ 

ทักษะที่ตองการวัด  

  

ผลการเรียนรู  

๑.   ใชสมบัติเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการใหเหตุผลได  

๒.   สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางที่กําหนดใหได  

๓.   แกระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได  

๔.   แกโจทยปญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได  

๕.   ใชสมบัติเก่ียวกับวงกลมในการใหเหตุผลและแกปญหาที่กําหนดใหได  

๖.   บวก  ลบ  คูณและหารเศษสวนของพหุนามที่กําหนดใหได  

๗.   แกสมการเศษสวนของพหุนามได  

๘.   แกโจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๓ 

๙.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได  

 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๑            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปที ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ศึกษาคนควาเก่ียวกับลักษณะของเซลลของสิ่งมีชีวิต  สวนประกอบ  หนาที่ของเซลลพืชและเซลลสัตว  

กระบวนการสารผานเซลล  โดยการแพรและการออสโมซีส  การสังเคราะหดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม  กลุมเซลลที่เก่ียวของกับระบบการลําเลียงน้ําและอาหารของพืช  โครงสรางของดอกที่เก่ียวของกับ

การสืบพันธุของพืชกระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอก  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืช  

ความสําคัญของธาตุอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืช  การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการ

ขยายพันธุ  ปรับปรุงพันธุเพื่อเพ่ิมผลผลิต  สมบัติทางกายภาพของสาร  ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ประโยชน

และโทษของธาตุ  โครงสรางอะตอมของธาตุ  การจัดเรียงอนุภาคของสาร และการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยการ

ใชแบบจําลองและจัดทําขอมูลสารสนเทศ การนําหลักเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัย

ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจําวัน  

 โดยการใชความรูและทักษะ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา อิเลคทรอนิกส วิเคราะหขอมูล  

ออกแบบวิธีการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการคิด  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจ

ตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  การบันทึก  จัดกลุมขอมูล  การอภิปราย  อธิบาย  สังเกต  เปรียบเทียบ  การ

จําแนก  การวิเคราะห  การตั้งคําถามในการเรียนรูและการนําเสนอขอมูล  

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษที่ 

๒๑  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคณุลักษณะอันพึงประสงค  ในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย ซื่อสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๕ 

เรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดํารงโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

              ตัวชี้วัด 

         ว ๑.๒    ม.๑/๑- ๑๘   

         ว ๒.๑    ม.๑/๑ – ๑๐ 

         ว ๒.๒    ม.๑/๑ 

         ว ๒.๓    ม.๑/๑ – ๗   

         ว ๓.๒    ม.๑/๑ – ๗       

         ว ๔.๑    ม.๑/๑ - ๕ 

         ว ๔.๒    ม.๑/๑- ๔ 

                     

                รวม  ๕๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒                                                 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    

ชั้นมัธยมศึกษาปที ๑ ภาคเรียนท่ี ๒                        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

          ศกึษาคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก  อุณหภูมิและการวัด  

การถายโอนความรอน  การดูดกลืน  การคายความรอน  การแผรังสีความรอน  สมดุลความรอน  ผลของความ

รอนตอการขยายตัวของวัตถุ  องคประกอบของชั้นบรรยากาศ  ปรากฏการณลม ฟา  อากาศ  ปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่มีผลตอมนุษย  การพยากรณอากาศ  ผลของลม  ฟา  อากาศตอการดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม  ปจจัย

ทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  ภาวะโลกรอน  รูโหวของชั้น

โอโซน  และฝนกรด  ที่มีผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  โดยการใชแบบจําลองและจัดทําขอมูลสารสนเทศ การ

นําหลักเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะหสาเหตุหรอืปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจําวัน  

 โดยการใชความรูและทักษะ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา อิเลคทรอนิกส วิเคราะหขอมูล  

ออกแบบวิธีการแกปญหา การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการคดิ  การสืบเสาะหาความรู  การ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๖

สํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  การบันทึก  จัดกลุมขอมูล  การอภิปราย  อธิบาย  สังเกต  เปรียบเทียบ  การ

จําแนก  การวิเคราะห  การตั้งคําถามในการเรียนรูและการนําเสนอขอมูล 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษที่ 

๒๑  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคณุลักษณะอันพึงประสงค  ในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย ซื่อสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดํารงโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

    

              ตัวชี้วัด 

            ว ๒.๒    ม.๑/๑ 

            ว ๒.๓    ม.๑/๑- ๗  

            ว ๓.๒    ม.๑/๑- ๗    

            ว ๔.๑    ม.๑/๑- ๕ 

            ว ๔.๒    ม.๑/๑-๔ 

      

                        รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 

 

 

 

 
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ว๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๑       เวลา    ๖๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ศึกษาเรียนรู  โครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ   ระบบ

ขับถาย ระบบสืบพันธุ ของมนุษยและสัตว รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย  ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ของ 

มนุษย  พฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกและภายใน  หลักการและผลของการใช

เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ และเพ่ิมผลผลิตของสัตวสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงาน

และสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ผลของสารเสพติดตอระบบตาง ๆ ของรางกาย และแนวทางในการปองกัน



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๗ 

ตนเองจากสารเสพติด  องคประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ  สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ

และธาตุกัมมันตรังสี  หลักการแยกสารดวยวิธ ี   การกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกล่ัน  และโครมาโทกราฟ  การเปลี่ยนแปลง

สมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมการเคมีของปฏิกิริยา

ของสารตาง ๆ  ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  การใชสารเคมีอยางถูกตอง ปลอดภัย วิธี

ปองกันและแกไขอันตรายที่เกิดข้ึนจากการใชสารเคมี  การหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่

กระทําตอวัตถุ  แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว คาดการณแนวโนม

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น หาสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปญหาหรือความ

ตองการในชีวิตประจําวัน 

 โดยการใชความรูและทักษะ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา อิเลคทรอนิกส วิเคราะหขอมูล  

ออกแบบวิธีการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สังเกต  จําแนก  ทดลอง  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคน

ขอมูล  วิเคราะห  การสืบเสาะ  การอภิปราย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ  

ความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการประชาธิปไตย

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

 เห็นคุณคาของการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  ไปใชในชีวิต ประจําวัน  มี

จิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 

             ตัวชี้วัด 

                          ว ๑.๒    ม.๒/๑ – ๑๗ 

                           ว ๒.๑    ม.๒/๑ – ๖ 

        ว ๒.๒    ม.๒/๑ - ๑๕ 

        ว ๒.๓    ม.๒/๑ – ๖ 

                           ว ๓.๒    ม.๒/๑ – ๑๐ 

                            ว ๔.๑   ม.๒/๑ – ๕ 
 

                                       รวม ๕๙  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๒  เวลา    ๖๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๘ 

 

 ศึกษาเรียนรู การสะทอนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสวางที่มีตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืน  การ

ดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ  ลักษณะของชั้นหนาตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน  การใช

ประโยชนและการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิดและลักษณะองคประกอบของหิน  องคประกอบและ

สมบัติของหินเพ่ือจําแนกประเภทของหิน  ลักษณะทางกายภาพของแร กระบวนการเกิด  ลักษณะและสมบัติของ

ปโตรเลียม ถานหิน หินน้ํามัน  ลักษณะแหลงน้ําธรรมชาติ   การใชประโยชนและการอนุรักษแหลงน้ําในทองถ่ิน  

การเกิดแหลงน้ําบนดิน  แหลงน้ําใตดิน  กระบวนการผุพังอยูกับที่   การกรอน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผล

ของกระบวนการดังกลาว  โครงสรางและองคประกอบของโลก   

 โดยใชความรูและทักษะ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา อิเลคทรอนิกส วิเคราะหขอมูล  ออกแบบ

วิธีการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สังเกต  จําแนก  ทดลอง  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  

วิเคราะห  การสืบเสาะ  การอภิปราย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ  

ความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการประชาธิปไตย

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

 เห็นคุณคาของการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  ไปใชในชีวิต ประจําวัน  มี

จิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 

              ตัวชี้วัด 

                        ว ๒.๓    ม.๒/๑ – ๖     

                        ว ๓.๒    ม.๒/๑- ๑๐ 

                        ว ๔.๑    ม.๒/๑ - ๕ 

     ว ๔.๒    ม.๒/๑ – ๔  

 

                                               รวม   ๒๕  ตัวชี้วัด   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔๙ 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  

รหัสวิชา ว๒๓๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  เวลา    ๖๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ศึกษาเรียนรู  ลักษณะของโครโมโซมที่มีหนวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ   

และกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  

ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นที่ทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล  ความหลากหลายทางชีวภาพที่

มีตอมนุษย  สัตว  พืช และสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยชีีวภาพตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ

ตาง ๆในทองถ่ิน  ความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ

อาหารและสายใย  วัฏจักรน้ํา วัฏจักรคารบอน และความสําคัญที่มีตอระบบนิเวศ   ปจจัยที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  ปญหาส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  แนวทางในการ

แกไขปญหา  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน   การใชทรัพยากรธรรมชาติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปญหาสิ่งแวดลอมและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา  การดูแลและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน   

 โดยใชความรูและทักษะ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา อิเลคทรอนิกส วิเคราะหขอมูล  ออกแบบ

วิธีการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สังเกต  จําแนก  ทดลอง  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  

วิเคราะห  การสืบเสาะ  การอภิปราย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ  

ความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการประชาธิปไตย

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ปฏิบัติในการใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางประหยัด  รอบคอบ  เกิด

ประโยชนสูงสุดและคุมคา 

 เห็นคุณคาของการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  ไปใชในชีวิต ประจําวัน  มี

จิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 

                 ตัวชี้วัด 

     ว ๑.๑    ม.๓/๑ – ๖ 

     ว ๑.๓    ม.๓/๑ – ๑๑ 

     ว ๒.๑    ม.๓/๑ – ๘ 

     ว ๒.๓    ม.๓/๑ – ๒๑ 

                        ว ๔.๑    ม.๓/๑ – ๕  

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๐

                                       รวม  ๕๑  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รหัสวิชาว๒๓๑๐๒         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๒  เวลา    ๖๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษาเรียนรู  ความเรงและผลของแรงลัพธที่ทําตอวัตถุ  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุ  แรงพยุง

ของของเหลวที่กระทําตอวัตถุ  ความแตกตางระหวางแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน โมเมนตของแรง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนแนวตรง  งาน พลังงานจลน พลงังานศักยโนมถวง กฎการอนุรักษพลังงาน  ความสัมพันธ

ระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา ความตานทาน พลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา      การตอวงจรไฟฟาในบานอยาง

ถูกตองปลอดภัย และประหยัด  ตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร การตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่มี

ทรานซิสเตอร  ความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก ดวงจันทรและดาวเคราะหอ่ืน ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอ

สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก  องคประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ตําแหนงของกลุมดาว และ

นําความรูไปใชประโยชน  ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ วัตถุทองฟา สภาวะอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร   

 โดยใชความรูและทักษะ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา อิเลคทรอนิกส วิเคราะหขอมูล  ออกแบบ

วิธีการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สังเกต  จําแนก  ทดลอง  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  

วิเคราะห  การสืบเสาะ  การอภิปราย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ  

ความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการประชาธิปไตย

ในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  ปฏิบัติในการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด  รอบคอบ เกิด

ประโยชนสูงสุดและคุมคา 

 เห็นคุณคาของการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  ไปใชในชีวิต ประจําวัน  มี

จิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค   

 

ตัวชี้วัด 

ว ๒.๑    ม.๓/๑ – ๘ 

ว ๒.๓    ม.๓/๑ – ๒๑  

ว ๓.๑    ม.๓/๑ – ๔  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๑

ว ๔.๑    ม.๓/๑ – ๕ 

ว ๔.๒    ม.๓/๑ – ๔   

 

รวม   ๔๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑ (ศาสนา หนาที่พลเมือง)  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ศึกษา  วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การเผยแผพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศไทย 

ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติศาสดา ที่ตนนับ

ถือ ที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว  ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนิน

ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด พุทธคุณ และขอธรรม

สําคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หรอืหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด เห็นคุณคาและนําไปพัฒนา

แกปญหาของตนเองและครอบครัว การพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรูและการดําเนินชีวิต ดวยวิธีคดิแบบโยนิโส

มนสิการคือวิธีคดิแบบคุณคาแท – คุณคาเทียม และวิธีคดิแบบคุณ – โทษ  และทางออก หรือการพัฒนาจิต สวด

มนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติ   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ใน

การดํารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  เหตุผลความจําเปนท่ีทุก

คนตองศึกษาเรียนรูศาสนาอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล ทําประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติ  สรางความสัมพันธท่ีดีหรืออาจนําไปสูความเขาใจผิดตอกัน การเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๓

                      โดยการใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี  ตัดสินใจอยางเปนระบบ  การรวบรวม

ขอมูล การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม การสังเกต การแปลความขอมูลทาง

ภูมิศาสตร  การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองครวม  การใชเทคโนโลยี  รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร 

         เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับหลักศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการ

ดําเนินชวีิต  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองที่ดี  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ดานการสื่อสาร ความสามารถในการ

คิด  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางสันติ

สุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคมอาเซียน 

      

 

 

    ตัวชี้วัด 

       ส ๑.๑    ม.๑/๑-๑๑          

       ส ๑.๒    ม.๑/๑-๕ 

       ส ๒.๑    ม.๑/-๔   

       ส ๒.๒    ม.๑/๑-๓ 

         

 

                       รวม   ๒๓   ตัวชี้วัด   

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๔ 

คําอธิบายรายวิชารายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓  (เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร)กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ศึกษา  วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การผลิต   การแจกจาย   การบริโภค สินคาและบริการ  การ

บริหาร การจัดการ ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  โดยใช ความรู ความเขาใจ  ในการแกปญหา ใชเทคนิค  การ

ผลิต การแจกจาย  การบริโภค  การบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ใหเกิดประสิทธิภาพ  

การดํารงชีวิต อยางมีดุลยภาพ  ไปใชในชีวิตประจําวัน ลักษณะทางกายภาพ พิกัดทางภูมิศาสตร เสนแบงเวลา

และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมที่สงผลตอทําเล 

ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับ

มนุษย และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

                  โดยการใชกระบวนการคดิ กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

ทางเศรษฐศาสตร การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร เขาใจระบบธรรมชาติและมนุษย การ

ตัดสินใจอยางเปนระบบ  การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม การ

สังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองครวม  การใชเทคโนโลยี  รวมถึงทักษะ

ดานการสื่อสาร 

         เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการทางเศรษฐศาสตร  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามารถทางภูมิศาสตร กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ดานการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  มี

คุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  

อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รกัความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางสันติสุขใน

สังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคมอาเซียน 

               

      ตัวชี้วัด 

         ส ๓.๑     ม.๑/๑-๓  

         ส ๓.๒     ม.๑/๑-๔ 

         ส ๕.๑     ม.๑/๑-๓     

         ส ๕.๒     ม.๑/๑-๔ 

                          รวม   ๑๔   ตัวชี้วัด   

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๕ 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๒    ประวัติศาสตร                  สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 มัธยมศึกษาปท่ี  ๑    ภาคเรียนท่ี ๑        เวลา      ๒๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 วิเคราะหความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ความสําคัญของเวลาและชวงเวลาสําหรับ

การศกึษาประวัติศาสตร ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต ตัวอยางการใชเวลา 

ชวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  เทียบศักราชตามระบบตางๆทีใ่ชศึกษาประวัติศาสตร 

ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทยไดแก จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ./และฮ.ศ. วิธีการเทียบ

ศักราชตางๆและตัวอยางการเทียบ ตัวอยางการใชศักราชตางๆที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร  นําวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใชศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร และวิธีการ

ทางประวัติศาสตรท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ตังอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัยทั้ง

หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง เชน ขอความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย  นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใช

ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยที่มีอยูในทองถิ่นในสมัยใดก็ได และเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัย  อธิบาย

พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ตั้งและสภาพ

ทางภูมิศาสตรของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีผลตอการพัฒนาการดานตางๆ ความ

รวมมือผานการรวมกลุมเปนเอเชียของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีถือวาเปนพัฒนาการของ

ภูมิภาค  ระบุความสําคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ตั้งและความสําคัญของแหลง

อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชน แหลงมรดกโลกในประเทศตางๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีตอการพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน 

 

    ตัวชี้วัด 

   ส ๔.๑    ม.๑/๑-๓ 

              ส ๔.๒    ม.๑/๑-๒ 

 

               

                                    รวม  ๕  ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔    ประวัติศาสตร                  สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 มัธยมศึกษาปท่ี  ๑    ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา      ๒๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณในดินแดนไทยเชน

ศรีวิชัย ตามพรลิงค ทวารวดี รัฐไทยในดินแดนไทย เชนลานนา นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ  การสถาปนา

อาณาจักรสุโขทัยและปจจัยที่เก่ียวของทั้งภายนอกและภายใน  

วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆเชนดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ความสัมพันธระหวางประเทศ วิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยเชน ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี

สําคัญ ศิลปกรรมไทยและภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัย เชนการชลประทาน เครื่องสังคโลก และสังคมไทยในปจจุบัน 

ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

 

 

     ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๓    ม.๑/๑-๓ 

               

                                    รวม  ๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑  (ศาสนา หนาที่พลเมือง)      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒      ภาคเรียนที่ ๑        เวลา      ๔๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพ่ือนบานและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ

เพ่ือนบานในปจจุบัน วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ

ของชาติและมรดกของชาติ อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนาการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

วิเคราะหพุทธประวัติ การผจรมาร การตรัสรู การสั่งสอน วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต

และขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด เชน พระสารีบุตร พระโมคคัล

ลานะ นางขุชชุตตรา พระเจาพิมพิสาร ชาดก มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก ศาสนิกชนตัวอยาง พระมหาธรรม

ราชาลิไท สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส อธิบายโครงสรางและสาระโดยสังเขปของ

พระไตรปฎก อธิบายธรรมคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ทุกข (ธรรมที่ควรรู ) ขันธ ๕ อายตนะ สมุทัย 

( ธรรมที่ควรละ ) หลักกรรม สมบัติ ๔ วิบัติ ๔ อกุศลกรรมบถ ๑๐ อบายมุข ๖  นิโรธ ( ธรรมที่ควรบรรลุ ) สุข ๒ 

( สามิส  นิรามิส )  มรรค ( ธรรมท่ีควรเจริญ ) บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา   ดรุณธรรม ๖  กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 

กุศลกรรมบถ ๑๐  สติปฏฐาน พระรัตนตรัย  ธรรมคุณ ๖  มงคล ๓๘  ประพฤติธรรม  เวนจากความชั่ว เวนจาก

การดื่มน้ําเมา  พุทธศาสนสุภาษิต  กมฺมุนา วตฺตติ โลโกสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม  กลฺยาณการี กลฺยาณํ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๘ 

ปาปการี  จ ปาปกํ ทําไดดีทําชั่วไดชั่ว  สโุข ปฺุญสฺสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญนําสุขมาให ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก 

ปฏิวนฺทนํ  ผูบูชาเขา ยอมไดรับการบูชาตอบ ผูไหวเขายอมไดรับการไหวตอบ เห็นคุณคาและนําไปพัฒนา

แกปญหาของชุมชนและสังคม เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการคือการคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมและวิธีคดิแบบอรรถธรรมสัมพันธ  สวดมนต แผเมตตา บริหารจิต

และเจริญปญญาดวยอานาปานสตินําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน   วิเคราะหการ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการดํารงตนอยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของ

โลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆตามหลักพระพุทธศาสนาการเปนลูก

ที่ดีตามหลักทิศเบื้องใน ๖ ทิศ มรรยาทของสาศนิกชน การตอนรับ ( ปฏิสันถาร ) มรรยาทของผูเปนแขก ฝก

ปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติตอพระภิกษุ การยืน การใหที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของการแตงกายไป

วัด การแตงกายไปงานมงคล งานอวมงคล  การปฏิบัติตนอยางเหมาะสม การทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร

สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของตองหามสําหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวายผาอาบน้ําฝน 

การจัดเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยทาน การกรวดน้ํา การทอดกฐิน การทอดผาปา  อธิบายคําสอนที่เก่ียวเนื่องกับ

วนัสําคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนไดถูกตอง หลักธรรมเบื้องตนที่เก่ียวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี

บูชา วันอาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วัน

เขาพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ  อธิบายความแตกตางของศาสนพิธีพิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนา

อ่ืนๆเพ่ือนําไปสูการยอมรับและความเขาใจซึ่งกันและกัน  อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวของกับตนเอง 

ครอบครัว เชน กฎหมายเก่ียวกับความสามารถของผูเยาว กฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน  กฎหมายแพง

เก่ียวกับครอบครัว เชนการหมั้น การสมรส  การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม  กฎหมายเก่ียวกับชุมชนและ

ประเทศ เชน กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรและเนนการกรอกแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายปกครอง   เห็นคณุคาในการปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพหนาที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะหบทบาท ความสําคัญและ

ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม อธิบายความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพ่ือนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน  อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย ผูมี

สิทธิเสนอรางกฎหมาย  ขั้นตอนการตรากฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย 

วิเคราะหขอมูล ขาวสารทางการเมือง การปกครองท่ีมีผลกระทบตอสังคมไทยสมัยปจจุบัน 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาขอมูล รวมถึงทักษะดาน

การสื่อสารและเทคโนโลยี  นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามรถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคดิ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๕๙ 

 

 

    ตัวชี้วัด 

  ส ๑.๑    ม.๒/๑-๑๑ 

ส ๑.๒    ม.๒/๑-๔ 

ส ๒.๑    ม.๒/๑-๔ 

ส ๒.๒    ม.๒/๑-๒ 

               

                                    รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ (เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร)      กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม           

 มัธยมศึกษาปท่ี  ๒    ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา      ๔๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออมความหมายและความสําคญัของการลงทุนและการออม

ตอระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครวัเรือน ปจจัยของการลงทุนและการออมคือ

อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆเชน คาของเงิน เทคโนโลยีการคาดเดาเก่ียวกับอนาคต ปญหาของการลงทุนและ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๐

การออมในสังคมไทย  อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการและปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการ

ความหมาย ความสําคัญและหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ สํารวจการผลิตสินคาในทองถ่ิน

วามีการผลิตอะไรบาง ใชวิธีการผลิตอยางไร มีปญหาดานใดบาง มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใชท่ีมีผลตอการผลิต

สินคาและบริการในทองถิน่ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํารวจและวิเคราะห

ปญหาการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการ

ในทองถิ่น อภิปรายแนวทางการคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค กฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภคและ

หนวยงายที่เก่ียวของ 

 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกันและการแขงขันทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย วิเคราะหการกระจายของทรัพยากรในโลกที่สงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศเชน น้ํามัน ปาไม ทองคํา ถานหิน แร 

วิเคราะหการแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศท่ีสงผลตอคุณภาพสินคา ปริมาณการผลิตและราคา

สินคา 

 ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและ

สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป

และแอฟริกา วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทาง

สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ระบุแนวทางการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและ

แอฟริกา  สํารวจ อภิปรายประเด็นปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะหเหตุ

และผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

            โดยใชกระบวนการคดิ  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  

การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม  การทํางานกลุมกระบวนการสืบเสาะหาขอมูล ใช

ทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  รวมถึงทักษะดานการสื่อสารและ

เทคโนโลยี  นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามรถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคดิ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   

 
    ตัวชี้วัด 

  ส ๓.๑    ม.๒/๑-๔ 

ส ๓.๒    ม.๒/๑-๔ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๑

ส ๕.๑    ม.๒/๑-๒ 

ส ๕.๒    ม.๒/๑-๔ 

 

               

                                    รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๒

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร                    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 มัธยมศึกษาปท่ี  ๒    ภาคเรียนท่ี ๑        เวลา      ๒๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตาง ๆ เชน การศึกษาภูมิหลังของผูทํา

หรือผูเกี่ยวของสาเหตุ ชวงระยะเวลา รูปลักษณของหลักฐานทางประวัติศาสตร วิเคราะหความแตกตางระหวาง

ความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร การประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไทยที่มีอยูในทองถ่ินหรือหลักฐานสมัยอยุธยา การวิเคราะหหลักฐานขอมูลจากเอกสารตาง ๆ สมัย

อยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร 

เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชือ่ถือ การตีความขอมูลจากหลักฐานท่ีแสดง

เหตุการณสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 

 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของ

ภูมิภาคตาง ๆในทวีปเอเชีย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต )ที่มีผลตอพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ) ระบุ

ความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรมตะวันออกและ

แหลงมรดกโลกในประเทศตาง ๆในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียปจจุบัน 

 

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑    ม.๒/๑-๓ 

 ส ๔.๒    ม.๒/๑-๒ 

 

                                    รวม  ๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๓ 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔    ประวัติศาสตร                    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๒    ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา      ๒๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตางๆ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา วิเคราะห

ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในดาน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑  และการ

กูเอกราช  ระบุภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปญญาดังกลาวตอการ

พัฒนาชาติไทยในยุคตอมา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาเชน การควบคุมกําลังคนและศิลปวัฒนธรรม 

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกูเอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุร ี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

ธนบุรี วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลสําคัญของไทยที่มีสวนสรางสรรคชาติไทย เชน สมเด็จพระ

รามาธิบดีที่ ๒ พระสุริโยทัย  พระนเรศวรมหาราช  พระนารายณมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาถ ( บุญมา ) 

 

 

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๓    ม.๒/๑-๓ 

 

                                    รวม  ๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑ (ศาสนา หนาที่พลเมือง)           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 มัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๑        เวลา      ๔๐       ชั่วโมง           จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตางๆท่ัวโลกและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ

เหลานั้นในปจจุบัน วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุข

ใหแกโลก อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนา สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ เชน ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางลีลา  

ปางประจําวันเกิด สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ  ปฐมเทศนา โอวาทปาติโมกข  วิเคราะหและประพฤติตนตาม

แบบอยางการดําเนนิชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ  พระมหาปชาบดีเถรี  พระเขมาเถรี  พระเจาปเสนทิโกศล ชาดก นันทิวิสาลชาดก  สุวัณณหังสชาดก ศา

สนิกชนตัวอยาง ม.จ.หยิงพูนพิสมัย ดิสกุล  ศาสตราจารย สัญญาธรรมศักดิ์  อธิบาย สังฆคุณและขอธรรมสําคัญใน

กรอบอริยสัจ ๔ พระรัตนตรัย  สังฆคุณ ๙ อริยสัจ ๔ ทุกข ( ธรรมท่ีควรรู ) ขันธ ๕ ไตรลักษณ  สมุทัย ( ธรรมท่ี

ควรละ ) หลักกรรมวัฏฏะ ๓ ปปญจธรรม ๓ ( ตัณหา , มานะ,ทิฏฐิ นิโรธ ( ธรรมที่ควรบรรลุ ) อัตถะ ๓ 

มรรค ( ธรรมที่ควรเจริญ ) มรรคมีองค ๘  ปญญา ๓  สัปปุริสธรรม ๗ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  อุบาสกธรรม ๗  มงคล 

๓๘  มีศลิปวิทยา  พบสมณะ  ฟงธรรมตามกาล  สนทนาธรรมตามกาล พุทธศาสนสุภาษิต  อตฺต หเว ชิตํ เสยฺโย  

ชนะตนนั่นแลดีกวา   ธมฺมจารี สุขํ เสติ  ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข   ปมา  มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเปน

ทางแหงความตาย สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ ผูฟงดวยดียอมไดปญญา  เรื่องนารูจากพระไตรปฎก พุทธปณิธาน ๔ ใน

มหาปรินพพานสูตร  เห็นคณุคาและวิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ

การทํางานและการมีครอบครัว เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรูและดําเนินชีวิตดวยวิธีคดิแบบโยนิโส



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๕ 

มนสิการคือวิธีคดิแบบอริสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวย

อานาปานสติ รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐานเนนอานา

ปานสติ นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน  วิเคราะหความแตกตางและยอมรับวิถีการ

ดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ  วิเคราะหหนาท่ีและบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนตอสาวกตามที่

กําหนดไดถูกตอง หนาที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย และจริยวัตรอยางเหมาะสม การปฏิบัติตน

ตอพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บาน การสนทนา การแตงกาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ ปฏิบัติตน

อยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆตามหลักศาสนาตามที่กําหนด การเปนศิษยท่ีดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ ๖ ของ

พระพุทธศาสนา การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ในมหาปรินิพพานสูตร ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธี

ทําบุญ งานมงคล งานอวมงคล  การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวางดาย

สายสิญจน การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายขาว

พระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ํา  อธิบายประวัติวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดและปฏิบัติตนได

ถูกตอง  ประวัติวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย วันวิสาขบูชา (วันสําคัญสากล) วันธรรมะสวนะและ

เทศกาลสําคัญ  หลักการปฏิบัติตน การฟงธรรมเทศนา การแตงกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเวน

อบายมุข การระพฤติปฏิบัติในวันธรรมะสวนะและเทศกาลสําคัญ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้น

พิธีการ การศึกษาเรียนรูเรื่ององคประกอบของพระพุทธศาสนานําไปปฏิบัติและเผยแผตามโอกาส การศึกษาการ

รวมตัวขององคกรชาวพุทธ  การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 

อธิบายความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง ลักษณะการกระทําความผิดทางอาญา

และโทษ ลักษณะการกระทําความผิดทางแพงและความรับผิดทางแพง ตัวอยางการกระทําความผิดทางแพงเชน 

การผิดสัญญา การละเมิด มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน ความหมายและ

ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน การมีสวนคุมครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามวาระ

และโอกาสที่เหมาะสม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล การอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหา

ความขัดแยงในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแยง เชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความ

เชื่อ สาเหตุปญหาทางสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหาการทุจริต ปญหาอาชญากรรม 

แนวทางความรวมมือในการลดความขัดแยงและการสรางความสมานฉันท  เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขในประเทศและสังคมโลก ปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข เชน การอยูรวมกันอยางมีขันติธรรม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาในตนเอง รูจักมองโลกในแงดี สรางทักษะทางอารมณ รูจักบริโภค

ดวยปญญา เลือกรับ-ปฏิเสธ ขาวและวัตถุตางๆปรับปรุงตนเองและสิ่งตางๆใหดีขนอยูเสมอ อธิบายระบอบการ

ปกครองแบบตางๆที่ใชในยุคปจจุบัน เชน การปกครองแบบระบอบเผด็จการ การปกครองแบบระบอบ

ประชาธิปไตย วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆที่มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆที่เก่ียวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม และการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม 

และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  อํานาจหนาที่ของรัฐบาล บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
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แผนดิน ความจําเปนในการมีอํานาจรัฐตามระบอบประชาธิปไตย วิเคราะหประเด็นปญหาและผลกระทบที่เปน

อุปสรรค ตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการแกไขปญหา 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาขอมูล รวมถึงทักษะดาน

การสื่อสารและเทคโนโลยี  นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามรถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคดิ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   

 
 

    ตัวชี้วัด 

  ส ๑.๑    ม.๓/๑-๑๐ 

ส ๑.๒    ม.๓/๑-๗ 

ส ๒.๑    ม.๓/๑-๕ 

ส ๒.๒    ม.๓/๑-๔ 

               

                                    รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ (เศรษฐศาสตรและภูมิศาสตร)    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 มัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา      ๔๐       ชั่วโมง      จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจความหมายและประเภทของตลาด ความหมายและตัวอยางของอุป

สงคและอุปทานความหมายและความสําคัญของกลไกราคาและการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจหลักการปรับ

และเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและบริการ มีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสํารวจสภาพปจจุบันปญหาทองถิ่นทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหาของทองถิ่น

โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห
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ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ

หลักการระบบของสหกรณเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 อธิบายบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลเชน การผลิตสิ้นคาและการบริการสาธารระที่เอกชนไมดําเนินการ เชนไฟฟา ถนน  โรงเรียน บทบาท

การเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศของรัฐในระดับตางๆ บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพ่ือการ

แจกจายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย แสดงความคิดเห็น

ตอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีตอบุคคล กลุมคนและประเทศชาติ อภิปรายบทบาทความสําคัญ

ของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ กลุมทางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคตางๆ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงนิเฟอ เงินฝด ความหมาย สาเหตุ และแนวทางแกไขภาวะ

เงินเฟอ เงินฝด วิเคราะหผลเสียจากการวางงานและแนวทางแกไข สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน ผลกระทบ

จากปญหาการวางงาน แนวทางแกไขปญหาการวางงาน 

           วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศการคาและการลงทุนระหวาง

ประเทศ  ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ

และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต วิเคราะหสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติและทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ระบุแนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต สํารวจ อภิปรายประเด็นปญหาเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต วิเคราะหเหตุและผลกระทบตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 

ของสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที่สงผลตอประเทศไทย 

            โดยใชกระบวนการคดิ  กระบวนการคนควาสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  

การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสรุปเพ่ือตอบคําถาม  การทํางานกลุมกระบวนการสืบเสาะหาขอมูล ใช

ทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร  รวมถึงทักษะดานการสื่อสารและ

เทคโนโลยี  นํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต  มีความสามรถทางภูมิศาสตร  

กระบวนการทางภูมิศาสตร  ทักษะทางภูมิศาสตร  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ดานการสื่อสาร  ความสามารถ

ในการคดิ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูประชาคม

อาเซียน   

 

ตัวชี้วัด 

  ส ๓.๑    ม.๓/๑-๓ 

ส ๓.๒    ม.๓/๑-๖ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๘ 

ส ๕.๑    ม.๓/๑-๒ 

ส ๕.๒    ม.๓/๑-๔ 

               

                                    รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๖๙ 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๑           เวลา      ๒๐       ชั่วโมง        จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในทองถิ่น นําวิธีการ

ทางประวัติสาสตรมาใชในการศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว และทองถิ่น วิเคราะหเหตุการณ

สําคัญในสมัยรัตนโกสินทร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ของภูมิภาคตางๆในโลกโดยสังเขป ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆของโลก ( ยกเวนเอเชีย ) ที่มีผลตอ

พัฒนาการโดยสังเขป วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 

๒๐ เชน สงครามโลกครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สงครามเย็น  องคการความรวมมือระหวางประเทศ  ตลอดจนความ

พยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค

ตางๆของโลก  ( ยกเวนเอเชีย ) โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป  

 

ตัวชี้วัด 

  ส ๔.๑    ม.๓/๑-๒ 

ส ๔.๒    ม.๓/๑-๒ 

               

                                    รวม    ๔   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๐ 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔    ประวัติศาสตร       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี ๒           เวลา      ๒๐       ชั่วโมง        จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตางๆ การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานี 

วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร วิเคราะหภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร และอิทธิพลตอการพัฒนาชาติไทย บทบาทของกษัตริยไทยในราชวงศจักรีในการ

สรางสรรคความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมือง การ

ปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตางๆ เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทร

ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย เชน การทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลท่ี ๔ การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 

๕ การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยวิเคราะหสาเหตุปจจัย และผลของเหตุการณตางๆ  ภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทรที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาชาติไทยจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

             วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย บทบาของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

จนถึงปจจุบันในสังคมโลก 

 

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๓    ม.๓/๑-๔ 

 

                                    รวม    ๔   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๑๒๓๑ หนาที่พลเมือง ๑   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หนวยกิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพการสนทนาการแตงกายการมีสัมมาคารวะ

แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคมเห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทน

ใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ศาสนาสิ่งแวดลอมอยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมดวยการเคารพซึ่งกันและกัน

ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ่ืนชวยเหลือซึ่งกันและกันแบงปนมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติ

วิธีในเรื่องการทะเลาะวิวาทความคิดเห็นไมตรงกันดวยการเจรจาไกลเกลี่ยการเจรจาตอรองการระงับความขัดแยง

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ยอมรับผลที่เกิดจาก

การกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการ

แกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสรางคานิยมและ

กระบวนการสรางเจตคต ิ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยใน

ตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๒

๑.  มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 

๒.  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

๓.  เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๔.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอยูรวมกันอยางสันติและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๕.  มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

                   รวม   ๖   ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๑๒๓๒  หนาที่พลเมือง ๒   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง      ๐.๕ หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยประยุกต

และเผยแพรพระบรมราโชวาทในเรื่องมีเหตุผลรอบคอบหลักการทรงงานในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติการ

ปลูกปาในใจคนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาที ่

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของสังคมการตัดสินใจโดย

ใชเหตุผลมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียนตรวจสอบขอมูลเพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทน

ขยันหมั่นเพียรใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการ

แกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสรางคานิยมและ

กระบวนการสรางเจตคต ิ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๓

เพ่ือใหผูเรียนมีแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนพลเมือง

ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองและมีวินัยใน

ตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  เปนแบบอยางของความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๒.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๔.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ 

๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

        รวม ๕ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๒๒๓๓   หนาที่พลเมือง ๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                        

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพการสนทนาการแตงกายการมี

สัมมาคารวะแสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคมเห็นคุณคาอนุรักษและสืบ

สานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึงความ

หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาสิ่งแวดลอมการอยูรวมกันใน



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๔ 

สังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น

ชวยเหลือซึ่งกันและกันแบงปนมีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีเก่ียวกับการ

ละเมิดสิทธิการใชของสวนรวมดวยการเจรจาไกลเกลี่ยการเจรจาตอรองการระงับความขัดแยงปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการ

แกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสรางคานิยมและ

กระบวนการสรางเจตคต ิ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติจัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย 

๒.  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

๓.  เห็นคุณคาอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๔.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

๕.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

         รวม         ๖   ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๒๒๓๔  หนาที่พลเมือง ๔    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๕ 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติความขยันอดทน

หลักการทรงงานในเรื่องภูมิสังคมขาดทุนคือกําไรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน

ตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาที ่

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมืองความกลาหาญทาง

จริยธรรมการเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดีมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียน

และโรงเรียนตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆและรูทันขาวสารปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใฝหาความรูและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการ

แกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสรางคานิยมและ

กระบวนการสรางเจตคต ิ

เพ่ือใหผูเรียนมีแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนพลเมือง

ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองและมีวินัยใน

ตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๒.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๔.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆและ

รูทันขาวสาร 

๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

                       รวม   ๕   ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๖ 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๓๒๓๕ หนาที่พลเมือง ๕   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีสวนรวมแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนา 

การแตงกายการมีสัมมาคารวะแสดงออกแนะนําผูอื่นและมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละตอสังคมเห็นคุณคาอนุรักษสืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันทามกลางความ

หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆของโลกในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาสิ่งแวดลอมการอยูรวมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น

ชวยเหลือซึ่งกันและกันแบงปนมีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยงในเรื่องทัศนคติ

ความคิดความเชื่อชูสาวปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการ

แกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสรางคานิยมและ

กระบวนการสรางเจตคต ิ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติจัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  มีสวนรวมแนะนําผูอื่นใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย 

๒.  แสดงออกแนะนําผูอ่ืนและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

๓.  เห็นคุณคาอนุรักษสืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียมประเพณีศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๔.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตางๆของโลกอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๕.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง 

๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๗

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๒๒๓๖ หนาที่พลเมือง ๖    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัตตินเปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละความซื่อสัตยหลักการ

ทรงงานในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบแกปญหาที่จุดเล็กปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาที ่

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ

การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและ

โรงเรียนตรวจสอบขอมูลตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน

ตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหม่ันเพียรใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทํา

ของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการ

แกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการสรางคานิยมและ

กระบวนการสรางเจตคต ิ

เพ่ือใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนพลเมืองดี

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองและมีวินัยใน

ตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

๒.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๘

๔.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบขอมูลตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจ 

๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

        รวม  ๕    ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๗๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา     กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑   ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีความรู  ความเขาใจ  ความสําคัญของระบบประสาท  และระบบตอมไรทอ  ที่มีผลตอสุขภาพ 

การเจริญเตบิโต   และพัฒนาการของวัยรุน   การดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอ  ใหทํางานได

ตามปกติ   วิเคราะหภาวการณเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานและปจจัยที่เก่ียวของ  เขาใจลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของรางกาย   จิตใจ   อารมณ  พัฒนาการทางเพศ  ยอมรับและปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน  

แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

โดยการจัดประสบการณ  หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันใหผูเรียนไดศกึษาคนควา   โดยวิธี

ปฏิบัติจริง  คิดวิเคราะห  สรุปรายงานเพ่ือทักษะกระบวนการในการแกปญหา  การใหเหตุผล            การ

วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  การทํางานรวมกัน  และนําความรูประสบการณไปใชในการเรียนรู                  

ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งเห็นคณุคา  และตระหนัก  มีเจตคติตอวิชาสุขศึกษา  สามารถทํางาน

อยางเปนระบบ  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวนิัย 

การวัดและประเมินผล ใชวิธีหลากหลาย  ตามสภาพความเปนจริง  สอดคลองกับสาระ ทักษะ  

กระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการ 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๐ 

รหัสตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 

 พ ๒.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ 

 

รวมทั้งหมด   ๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑    ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

 

ศึกษาและฝกทักษะการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสตามศักยภาพของผูเรียน  ฝกทักษะการบริหารรางกาย   

ฝกทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  และการเลนกีฬาตามลําดับขั้นตอน    เพ่ือใหมีความรู                 ความเขาใจ

เก่ียวกับ   การสรางเสริมความสามารถในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส  มีทักษะในการเลนกีฬา   มีคุณธรรม   เห็น

คุณคาของกิจกรรมพลศึกษา  และกีฬา   รูจักปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับผิดชอบอยางสรางสรรคในสถานการณกีฬาอยาง

สนุกสนาน   ชื่นชม    และสงเสริมการกระทําที่แสดงถึงความมีน้ําใจนักกีฬา   และยึดเปนแนวปฏิบัติในการ

ทํางานและการดําเนินชีวิต 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๑

รหัสตัวชี้วัด 

 พ ๓.๑     ม.๑/๑ , ม.๑/๒  , ม.๑/๓ 

 พ ๓.๒     ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔  ,  ม.๑/๕ 

 

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑    ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๒

มีความรู  ความเขาใจ  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย   วิเคราะหปญหาที่เกิดจากภาวะ

โภชนาการขาดสารอาหาร  ภาวะโภชนาการเกิน  รูเกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย  สามารถควบคุม

น้ําหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  ทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองและสรางเสริมปรับปรุง

สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ  แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย  บอก

ลักษณะและอาการของผูติดสารเสพติด  ปองกันและหลีกเลี่ยงการติดโรคเนื่องจากเสพสารเสพติด  โดยใชทักษะ

ชักชวนผูอ่ืนให ลด ละ เลิก สารเสพติด 

โดยการจัดประสบการณ  หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันใหผูเรียนไดศกึษาคนควา   โดยวิธี

ปฏิบัติจริง  คิดวิเคราะห  สรุปรายงานเพ่ือทักษะกระบวนการในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การวิเคราะหอยาง

มีวิจารณญาณ  การทํางานรวมกัน  และนําความรูประสบการณไปใชในการเรียนรู  ในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคา  และตระหนัก  มีเจตคติตอวิชาสุขศึกษา  สามารถทํางานอยางเปนระบบ  มีความ

รับผิดชอบ  มีระเบียบวินยั 

การวัดและประเมินผล ใชวิธีหลากหลาย  ตามสภาพความเปนจริง  สอดคลองกับสาระ ทักษะ  

กระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 พ  ๔.๑    ม.๑/๑,   ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓ ,  ม.๑/๔ 

 พ ๕.๑     ม.๑/๑,   ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓ ,  ม.๑/๔ 

 

 

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๓

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑    ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝกทักษะการเลนกีฬาฟุตบอลตามศักยภาพของผูเรียน  ฝกทักษะการบริหารรางกาย    

ฝกทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  และการเลนกีฬาตามลําดับขั้นตอน    เพ่ือใหมีความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับ   

การสรางเสริมความสามารถในการเลนกีฬาฟุตบอล  มีทักษะในการเลนกีฬา   มีคณุธรรม   เห็นคณุคาของ

กิจกรรมพลศึกษา  และกีฬา   รูจักปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับผิดชอบอยางสรางสรรคในสถานการณกีฬาอยางสนุกสนาน   

ชื่นชมและสงเสริมการกระทําที่แสดงถึงความมีน้ําใจนักกีฬา และยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางานและการดําเนิน

ชีวิต 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 พ ๓.๑    ม.๑/๑,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓ 

 พ ๓.๒    ม.๑/๑,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓ , ม.๑/๔  ,  ม.๑/๕ 

 

รวมทั้งหมด   ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒   ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕   หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กําหนดกลุมสาระเรียนรูสัมพันธกับตัวของผูเรียน ครอบครัว สังคมและสภาพแวดลอม ศึกษาและปฏิบัติ

ในเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยตางๆ   การติดตามดูแลผลการเจริญเติบโตคุณคาของชีวิตและ

ครอบครัว  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัว การสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน  ทักษะการปฏิเสธ

และการตัดสินใจ   ความสัมพันธระหวางองคประกอบของอนามัยเจริญพันธกับภาวะสุขภาพ การตั้งครรภท่ีไมพึง

ประสงคกิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนเขากลุม เพ่ือศึกษาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําขอมูล

มาใชวิเคราะหอยางมีเหตุผล ออกแบบหรือสรางทางเลือกที่จะนําไปสูการทําใหดีขึ้นกวาเดิม โดยเนนการลงมือทํา

จริงจนผลสําเร็จถึงประโยชนของสังคมและปวงชน เกิดความชื่นชมเปนคานิยมติดตัวผูเรียนเปนความรูที่เกิดอยูใน

ตัวผูเรียน  การเรียนรูจึงเปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนแสดง  เพ่ือผลในการเจริญงอกงามกาวหนาขึ้นตามระดับ

คุณภาพที่เรียกวาพัฒนาการของผูเรียนดานตางๆ หรือพหุปญญา ซึ่งแตละดานมี   3  ระดับใหญ  คือ ปญญาดาน

การวิเคราะห ปญญาดานการทําไดจริง และปญญาดานสรางสรรคพัฒนาตอเนื่องผูเรียนสามารถอธิบายความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพได เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใน

ชีวิตประจําวันเพ่ือใชในการดูแลรักษา และสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน

ชีวิตประจําวัน  

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ ๑.๑     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ 

พ ๒.๑     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ , ม.๒/๓,  ม.๒/๔ ,  ม.๒/๕ 

พ ๓.๒     ม.๒/๒ 

พ ๔.๑     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒ 

 

รวมทั้งหมด   ๑๐        ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒    ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝกทักษะการเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  เลนเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล ตาม ความถนัด

ความสนใจและศักยภาพของผูเรียน  เพ่ือใหมีการเสริมสรางสมรรถภาพความสามารถในการเคลื่อนไหวการออก

กําลังกาย เลนเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลใหแกตนเองมีคุณธรรม เห็นคุณคา  ซึ่งมีแนวทางและมีสวนรวมในการ   

เห็นคุณคา มีคุณธรรม เสริมสรางความกาวหนาทางกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาใหแกสวนรวม  รูจักเทคนิควิธีการ

เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลือก  ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบอยางสรางสรรค และนําประสบการณจากการ

เขารวมกิจกรรมนันทนาการในสถานการณกีฬา  อยางสนุกสนาน  ชื่นชมและสงเสริมการกระทําท่ีแสดงถึงความมี

น้ําใจนักกีฬายึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางานและการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ ๓.๑     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒   ,  ม.๒/๓  

พ ๓.๒     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒   ,  ม.๒/๓ ,   ม.๒/๔  ,   ม.๒/๕ 

พ ๔.๑     ม.๒/๔ ,  ม.๒/๗ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๖ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒    ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กําหนดกลุมสาระเรียนรูสัมพันธกับตัวของผูเรียน ครอบครัว สังคมและสภาพแวดลอม ศึกษาและปฏิบัติ

ในเรื่อง  อาหารและโภชนาการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การสรางเสริมความสัมพันธระหวางสุขภาพกายกับสุข

ภพจิตเพ่ือการมีสุขภาพดี การดูแลตนเอง เพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ  การ

จัดการอารมณและความเครียด  ความปลอดภัยในการใชยาสามัญ ประจําบาน อุบัติเหตุและอุบัติภัย การปองกัน

อันตรายจากสถานการณเสี่ยงจากการใชสารเสพติดและความรุนแรง การดูแลตนเองและการปฐมพยาบาล 

 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนเขากลุม เพ่ือศกึษาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

นําขอมูลมาใชวิเคราะหอยางมีเหตุผล ออกแบบหรือสรางทางเลือกที่จะนําไปสูการทําใหดีข้ึนกวาเดิม โดยเนนการ

ลงมือทําจริงจนผลสังคมถึงประโยชนของสังคมและปวงชน เกิดความชื่นชมเปนคานิยมติดตัวผูเรียนเปนความรูท่ี

เกิดอยูในตัวผูเรียน  การเรียนรูจึงเปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนแสดง เพ่ือผลในการเจริญงอกงามกาวหนาขึ้นตาม



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๗

ระดับคุณภาพที่เรียกวาพัฒนาการของผูเรียนดานตางๆ หรือพหุปญญา ซึ่งแตละดานมี 3 ระดับใหญ   คอื ปญญา

ดานการวิเคราะห ปญญาดานการทําไดจริง และปญญาดานสรางสรรคพัฒนาตอเนื่อง 

 ผูเรียนสามารถอธิบายความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพได เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพ 

เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันเพ่ือใชในการดูแลรักษา และสรางเสริมสุขภาพของเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจําวัน  

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ ๔.๑      ม.๒/๑  ,   ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔ 

พ ๕.๑      ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔  

  

รวมทั้งหมด  ๗     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๒๑๐๔  พลศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒   ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกกําลังกายดวยกิจกรรม  การกายบริหาร  

การออกกําลังกายดวยกิจกรรมกรีฑา  ในเรื่องการตัง้ตนการวิ่ง  การเขาสูเสนชัย  การวิ่งผลัด  การวิ่งขามรั้ว  การ

กระโดดสูง  การกระโดดไกล  การทุมน้ําหนัก  การขวางจักรและอ่ืนๆอยางถูกตอง  ปลอดภัยและสนุกสนานหรือ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๘

อาจนํากิจกรรมพลศกึษาอื่นๆที่มีคุณคาเทาเทียมกับกรีฑามาแทนตามความเหมาะสมพรอมกับใหเรียนรูการ

ปองกัน การแกไขการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือใหรูหลักและวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกตองมีทักษะ มีสมรรถภาพทาง

กายและทางจิต  มีระเบียบวินัยเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ ๓.๑     ม.๒/๓ , ม.๒/๔ 

พ ๓.๒     ม.๒/๑ , ม.๒/๒ ,  ม.๒/๕ 

 

รวมทั้งหมด   ๗       ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๘๙ 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓    ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีความรู  ความเขาใจ  ลักษณะคนวัยทองและวัยสูงอายุ  การพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวัย   

การจัดการอารมณทางเพศ  วิธีสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  การปฏิบัติตนเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธของ

วัยรุน  ทักษะการเตือนเพ่ือนกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  การปองกันตนเอง  เม่ืออยูในสถานการณ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ปญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด  โดยการจัดประสบการณ

หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  โดยวิธีปฏิบัติจริง  คิดวิเคราะห  สรุปรายงาน  

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการแกปญหา  การใหเหตุผล   การวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  การทํางาน

รวมกัน  และนําความรูประสบการณไปใชเรียนรูในการเรียนสิ่ง ๆ  ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็น

คุณคาและตระหนัก  มีเจตคติตอสุขศึกษา  สามารถทํางานอยางเปนระบบ  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยการ

วัดผลและประเมินผลใชวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพความเปนจริง  สอดคลองกับสาระ  ทักษะ  กระบวนการ  

และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการวัด 

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ  ๑.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 

พ  ๒.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 

พ  ๔.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,   ม.๓/๕ 

พ  ๕.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,   ม.๓/๕ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๐

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓    ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับการเลนกีฬาบาสเกตบอล  การเคลื่อนไหวที่สรางสรรคและการเขารวม

กิจกรรมนันทนาการ  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ  ที่นําไปใชเลนกีฬา  หลักการทาง

วิทยาศาสตร  การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาบาสเกตบอล หลักการรุก  การปองกัน  และการใหความรวมมือใน

การเลนและการแขงขันกีฬา  สิทธิ  กฎ  กติกา  ความปลอดภัยและกลวิธใีนระหวางการเลนและการแขงขันกีฬา

บาสเกตบอลกับผูอ่ืน  ความรับผิดชอบในระหวางการเขารวมกิจกรรมทางกายและการเลนกีฬาบาสเกตบอล 

บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเห็นความสําคัญในการสรางเสริม

สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล  ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและเลนกีฬาบาสเกตบอลเปนประจํา

สม่ําเสมอ  การพักผอนและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  การใหความรวมมือในระหวางการเขารวมกิจกรรม

ทางกายและการเลนกีฬาบาสเกตบอล  เปนทีมตามโครงสรางที่กําหนด มีทักษะการสื่อสาร  การเขาสังคม  ทักษะ

การเลนกีฬาบาสเกตบอล  การเคลื่อนไหวที่สรางสรรค และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  การออกกําลังกาย

และเลนกีฬาบาสเกตบอลเปนประจําและสม่ําเสมอ  ปฏิบัติตนเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ

แขงขันกีฬา  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเลน  การดู  และการแขงขัน  สามารถจัดการกับ

อารมณและความเครียดดวยวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมออกกําลังกาย  พักผอนและรวมกิจกรรม

นันทนาการตามความสนใจของตนเองและชักชวนผูอื่นเขารวมกิจรรม  จําแนกการกระทําที่มีความปลอดภัยและ

ไมปลอดภัย และสถานการณที่ปลอดภัยและไมปลอดภัยไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ  ๓.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,   ม.๓/๓ 

พ  ๓.๒    ม.๓/๑,  ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔,   ม.๓/๕ 

 

รวมทั้งหมด   ๘   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓    ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

มีความรู  ความเขาใจ  พฤติกรรมสุขภาพกับสิ่งแวดลอม  โรคไมติดตอ  การดูแลตนเอง  สิทธิผูบริโภค  

ภาวะโภชนาการ  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  ปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  และความปลอดภัย

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม  การประกอบอาชีพ  สารเสพติดและความรุนแรง  หลักความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวและแนวทางการแกไข  การเสริมสรางความปลอดภัยในชุมชนและการขอความ

ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาดานความปลอดภัยโดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันให

ผูเรียนไดศกึษาคนควา  โดยวิธีปฏิบัติจริง  คิดวิเคราะห  สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการ

แกปญหา  การใหเหตผุล   การวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  การทํางานรวมกัน  และนําความรูประสบการณไป

ใชเรียนรูในการเรียนสิ่ง ๆ  ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและตระหนัก  มีเจตคติตอสุข

ศึกษา  สามารถทํางานอยางเปนระบบ  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยการวัดผลและประเมินผลใชวิธีที่

หลากหลาย  ตามสภาพความเปนจริง  สอดคลองกับสาระ  ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ที่ตองการวัด 

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ  ๑.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 

พ  ๒.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 

พ  ๔.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,   ม.๓/๕ 

พ  ๕.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,   ม.๓/๕ 

 

รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวชี้วัด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๒

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓   ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จํานวน   ๐.๕  หนวยกิต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับการเลนกีฬาวอลเลยบอล  การเคลื่อนไหวที่สรางสรรคและการเขารวม

กิจกรรมนันทนาการ  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ  ที่นําไปใชเลนกีฬา  หลักการทาง

วิทยาศาสตร  การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาวอลเลยบอล  หลักการรุก  การปองกัน  และ การใหความรวมมือใน

การเลนและการแขงขันกีฬา  สิทธิ  กฎ  กติกา  ความปลอดภัยและกลวิธใีนระหวางการเลนและการแขงขันกีฬา

วอลเลยบอลกับผูอื่น  ความรับผิดชอบในระหวางการเขารวมกิจกรรมทางกายและการเลนกีฬาวอลเลยบอล

บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเห็นความสําคัญในการสรางเสริม

สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล  ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและเลนกีฬาวอลเลยบอลเปนประจํา

สม่ําเสมอ  การพักผอนและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  การใหความรวมมือในระหวางการเขารวมกิจกรรม

ทางกายและการเลนกีฬาวอลเลยบอลเปนทีมตามโครงสรางท่ีกําหนด  มีทักษะการสื่อสาร  การเขาสังคม  ทักษะ

การเลนกีฬาวอลเลยบอล  การเคลื่อนไหวทีส่รางสรรค และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  การออกกําลังกาย

และเลนกีฬาวอลเลยบอลเปนประจําและสม่ําเสมอ  ปฏิบัติตนเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ

แขงขันกีฬา  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเลน  การดู  และการแขงขัน  สามารถจัดการกับ

อารมณและความเครียดดวยวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมออกกําลังกาย  พักผอนและรวมกิจกรรม



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๓

นันทนาการตามความสนใจของตนเองและชักชวนผูอื่นเขารวมกิจรรม  จําแนกการกระทําที่มีความปลอดภัยและ

ไมปลอดภัย และสถานการณที่ปลอดภัยและไมปลอดภัยไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

 

รหัส ตัวชี้วัด 

พ  ๓.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 

พ  ๓.๒    ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓ , ม.๓/๔, ม.๓/๕ 

 

รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๔ 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๕ 

         มีความรูความเขาใจเรื่องทัศนธาตุ ความแตกตางความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอม 

เขาใจหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพ

ทัศนียภาพ  การออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ หรืองานกราฟก  นําเสนอขอคิดเหน็และขอมูล รวบรวมงานปนหรือ

สื่อผสมเปนเรื่องราว ประเมินงานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืนตามเกณฑที่กําหนด ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น วิเคราะหรูปแบบงานทัศนศลิปของชาติ ของทองถิ่น และภาคตางๆในประเทศไทย ความแตกตางและ

จุดประสงคในการสรางงานทัศนศลิปของวัฒนธรรมไทยและสากล ซาบซึ้งและเห็นคุณคาของงานทัศนศิลป  

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑   ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓ ,  ม.๑/๔  , ม.๑/๕  ,   ม.๑/๖ 

              ศ ๑.๒     ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓ 

 

รวมทั้งหมด   ๙   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๖ 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ฝกทักษะการขับรองและบรรเลงดนตรี อาน  เขียน  รองโนตไทยและโนตสากล  วิเคราะหเสียงรอง 

เสียงดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมตางๆ จัดประเภทของวงดนตรีและถายทอดอารมณของบทเพลง  วิเคราะห

อารมณความรูสึกในการฟงเพลงแตละประเภท  นําเสนอบทเพลง  ประเมินคุณภาพของบทเพลง  มีความ

รับผิดชอบและระมัดระวังในการใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี  เขาใจบทบาทความสัมพันธ อิทธิพลของดนตรีที่มี

ตอสังคมไทยและองคประกอบของดนตรีในวัฒนธรรมที่ตางกัน 

       มีความรูความเขาใจอิทธิพลของนักแสดงที่มีตออารมณและความคิดของผูชม  เขาใจนาฏยศพัทหรือศัพท

ทางการละคร การแสดงนาฏศิลปในรูปแบบงายๆ  ใชทักษะการทํางานเปนกลุมในการผลิตการแสดงและ

หลักเกณฑงายๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดง  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลปและประเภทของ

ละครไทยในแตละยุคสมัย 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๒.๑   ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔  ,   ม.๑/๕  ,  ม.๑/๖  ,  ม.๑/๗   ,   ม.๑/๘   ,  ม.๑/๙ 

 ศ ๒.๒   ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒ 

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔  ,   ม.๑/๕   

 ศ ๓.๒   ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๗

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีความรูความเขาใจรูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป บรรยายความเหมือนความแตกตาง

ของรูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณในงานทัศนศลิปของศิลปน  ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน วาดภาพดวย

เทคนิคท่ีหลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตางๆ ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปนําผลการวิจารณ

ไปปรับปรุง แกไข พัฒนางานจัดทําแฟมสะสมผลงานทัศนศิลป  วาดภาพถายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  

บรรยายวิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณา  ระบุวัฒนธรรมที่สะทอนในงานทัศนศิลปปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลง

ของงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย  ออกแบบงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากล ซาบซึ้งและเห็น

คุณคางานทัศนศลิปดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑  ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔  ,   ม.๒/๕  ,  ม.๒/๖  ,  ม.๒/๗    

ศ ๑.๒    ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓     

 

รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ ภาคเรียนที่  ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

มีความรูความเขาใจองคประกอบของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน  อาน เขียน รอง โนตไทยและ

สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  เทคนิคและการแสดงออกในการจินตนาการสรางสรรคบทเพลง ถายทอด

เรื่องราวความคิดในบทเพลง  เทคนิคการรองและบรรเลงดนตรี  อารมณ ความรูสึกที่มีตอบทเพลงที่ฟง  ประเมิน

พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง  ระบุอาชีพตางๆที่เก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  

อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมประเทศตาง ๆ เหตุการณประวัติศาสตร 

         อธิบายการบูรณาการศลิปะแขนงอ่ืนๆกับการแสดง  หลักและวิธีการสรางสรรคการแสดงโดยใช

องคประกอบนาฏศิลปและการละคร  วิเคราะห วิจารณหลักการแสดง นาฏศิลปและการละคร  เชื่อมโยงการ

เรียนรูนาฏศิลปการละครกับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ   เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรม

ตาง ๆ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป  อิทธิพลของวัฒนธรรมกับการละครสมัยตาง ๆ  ซาบซึ้งและเห็นคุณคาของ

นาฏศิลป 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๒.๑     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔  ,   ม.๒/๕  ,  ม.๒/๖  ,  ม.๒/๗    

ศ ๒.๒     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒   

ศ ๓.๑     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔  ,   ม.๒/๕   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙๙ 

ศ ๓.๒     ม.๒/๑ ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   

 

รวมทั้งหมด   ๑๗   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีความรูความเขาใจเรื่องทัศนธาตุหลักการออกแบบ  เทคนิค วิธีการในการสรางงานทัศนศิลปของศิลปน  

วิเคราะหวิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ มีทักษะในการสราง

งานทัศนศิลปท้ังไทยและสากล  สรางงานทัศนศิลปแบบ  2  มิติ และ  3  มิติ เพ่ือถายทอดประสบการณและ

จินตนาการ  ประยุกตใชทัศนธาตุในการสรางสรรคงานทัศนศิลปเพ่ือสื่อความหมายเปนเรื่องราว   วิเคราะห

รูปแบบ  เนื้อหาและคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืน  ใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  ระบุอาชีพที่

เก่ียวของกับงานทัศนศิลป จัดนิทรรศการงานทัศนศลิปโดยใชเกณฑท่ีกําหนดอยางเหมาะสม ศึกษางานทัศนศลิปที่

สะทอนคุณคาวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย

และสากล ซาบซึ้งและเห็นคุณคางานทัศนศิลปดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๐

รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑     ม.๓/๑ – ๑๑   

ศ ๑.๒     ม.๓/๑  , ม.๓/๒ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๓   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ ภาคเรียนที่  ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีความรูความเขาใจองคประกอบในงานศิลปะและการสรางสรรคบทเพลง  เทคนิค การแสดงออกในการ

ขับรองและบรรเลงดนตรี แตงเพลงสั้นๆจังหวะงายๆเปรียบเทียบความแตกตางของบทเพลง  อิทธิพลของดนตรี  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๑ 

นําเสนอจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืนในกลุมศิลปะ เขาใจวิวัฒนาการ

ของดนตรีแตละยุคสมัย ปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ  ซาบซึ้งและเห็นคุณคาของดนตรี 

มีความรูความเขาใจองคประกอบของบทละคร  ใชนาฏยศพัทหรือศัพททางละครที่เหมาะสม   

มีทักษะนาการใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง   การแปลความและการสื่อสารผานการแสดง  วิจารณ

เปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่มีความแตกตางกัน  รวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาที่ตางๆนําเสนอแนวคิดจาก

เนื้อเรือ่งของการแสดงท่ีสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  อกแบบและสรางสรรคอุปกรณเครื่องแตงกาย  

เพ่ือการแสดงนาฏศิลป เขาใจความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลปและการละครในชีวิตประจําวัน  มีสวนรวมใน

การอนุรักษนาฏศิลป  

  

รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๒.๑    ม.๓/๑  , ม.๓/๒  , ม.๓/๓  , ม.๓/๔ , ม.๓/๕  , ม.๓/๖  , ม.๓/๗ 

ศ ๒.๒    ม.๓/๑  , ม.๓/๒   

ศ ๓.๑    ม.๓/๑  , ม.๓/๒  , ม.๓/๓  , ม.๓/๔ , ม.๓/๕  , ม.๓/๖  , ม.๓/๗ 

ศ ๓.๒    ม.๓/๑  , ม.๓/๒  , ม.๓/๓   

 

รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๓

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ง๒๑๑๐๑                        กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโลโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาขั้นตอนการทํางาน  และกระบวนการทํางาน  กระบวนการกลุม  การแกปญหา  การทํางานอยางมี

เหตุผล  การเลือกอาชีพ  การประกอบอาชีพและความสําคัญของอาชีพ 

โดยกระบวนการวิเคราะห  การใชกระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  การตัดสินใจ  การเลือกอาชีพ

ที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการทํางาน  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  

เสียสละ  เกิดทักษะในการรวมกันแกไขปญหาอยางมีเหตุผล  มีความใฝรู  ใฝเรียน  มีการเตรียมความพรอม  รูจัก

การตัดสินใจและการแกปญหา  เห็นคุณคาของการทํางานและอาชีพสุจริต  นําทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑    ม ๑/๑      ง ๑.๑    ม.๑/๒       ง ๑.๑    ม.๑/๓     

 ง ๔.๑    ม.๑/๑      ง ๔.๑    ม.๑/๒       ง ๔.๑    ม.๑/๓     

                     รวม  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ง๒๑๑๐๒           กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาขั้นตอนการทํางาน  และกระบวนการทํางาน  กระบวนการกลุม  การแกปญหา  การทํางานอยางมี

เหตุผล  การเลือกอาชีพ  การประกอบอาชีพและความสําคัญของอาชีพ 

โดยกระบวนการวิเคราะห  การใชกระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  การตัดสินใจ  การเลือกอาชีพ

ที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการทํางาน  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  

เสียสละ  เกิดทักษะในการรวมกันแกไขปญหาอยางมีเหตุผล  มีความใฝรู  ใฝเรียน  มีการเตรียมความพรอม  รูจัก

การตัดสินใจและการแกปญหา  เห็นคุณคาของการทํางานและอาชีพสุจริต  นําทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 ง ๓.๑    ม.๑/๑       

          ง ๔.๑    ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ 

    รวม  ๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑                 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง จํานวน ๑.๐ หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           

          ใชทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาการทํางาน  ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางานมี

จิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา 

 อธิบายการเสริมสรางประสบการณอาชีพ  ระบุการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ

การประกอบอาชีพที่สนใจ  

  

 

                   ตัวชี้วัด    

ง.๑.๑      ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

                      ง.๔.๑      ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓ 

 

                                        รวม           ๖       ตัวชี้วัด 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๖

 

 

 

 

 

 

      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ง๒๒๑๐๒       กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  ๒ ภาคเรียนที่  ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          ใชทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาการทํางาน  ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางานมี

จิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา 

 อธิบายการเสริมสรางประสบการณอาชีพ  ระบุการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ

การประกอบอาชีพที่สนใจ  

  

 

                   ตัวชี้วัด    

ง.๑.๑      ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๗

                      ง.๔.๑      ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓ 

 

                                        รวม           ๖       ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ง๒๓๑๐๑        กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  ๓ ภาคเรียนที่  ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           อภิปรายข้ันตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใชทักษะในการทํางานรวมกันอยางมีคุณธรรม อภิปรายการ

ทํางานโดยใชทักษะการจัดการเพ่ือประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๘

 อภิปรายการหางานดวยวิธีที่หลากหลาย  วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ  ประเมินทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรูความถนัดและความสนใจของตนเอง  ศึกษาการทํางานเปนข้ันตอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ  การทํางานรวมกันโดยใชทักษะในการทํางาน  การหางานที่หลากหลาย  แนวทางการเขาสูอาชีพ  

การประเมินความรูในการประกอบอาชีพ 

 โดยอธิบายข้ันตอนการทํางาน  กระบวนการทํางาน  การจัดการ  วิธีการหางาน  วิเคราะหแนวทางเขาสู

อาชีพ  ความสนใจในอาชีพ  

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํางานเปนขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ  การทํางานรวมกันโดยใช

ทักษะการทํางาน แนวทางการเขาสูอาชีพ  และประเมินความรูในการประกอบอาชีพ  รูจักวิธีการแกปญหา  

เสียสละ  สามัคคี  ประหยัด  อนุรักษสิ่งแวดลอม  รูจักการวางแผน 

ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑     ม ๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓     

 ง ๔.๑     ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓       

               

                        รวม   ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๐๙

รหัสวิชา  ง๒๓๑๐๒            กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  ๓ ภาคเรียนที่  ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       ๑.๐  หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

            

 อภิปรายการหางานดวยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ ประเมินทางทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ ท่ีสอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจในตนเอง   อภิปรายการหางานดวยวิธีที่

หลากหลาย  วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความรูความ

ถนัดและความสนใจของตนเอง  ศึกษาการทํางานเปนขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ  การทํางานรวมกันโดยใชทักษะใน

การทํางาน  การหางานที่หลากหลาย  แนวทางการเขาสูอาชีพ  การประเมินความรูในการประกอบอาชีพ 

 โดยอธิบายข้ันตอนการทํางาน  กระบวนการทํางาน  การจัดการ  วิธีการหางาน  วิเคราะหแนวทางเขาสู

อาชีพ  ความสนใจในอาชีพ  

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํางานเปนขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ  การทํางานรวมกันโดยใช

ทักษะการทํางาน แนวทางการเขาสูอาชีพ  และประเมินความรูในการประกอบอาชีพ  รูจักวิธีการแกปญหา  

เสียสละ  สามัคคี  ประหยัด  อนุรักษสิ่งแวดลอม  รูจักการวางแผน 

 

ตัวชี้วัด 

  

              ง ๑.๑   ม.๓/๑  ,    ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓  

              ง ๔.๑   ม.๓/๑  ,    ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓ 

                                  รวม  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 
 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ๒๑๑๐๑                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา ๖๐    ชั่วโมง   จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองคําแนะนํา และคําชี้แจงงายๆที่ฟงและอานอานออกเสียงขอความนิทาน และ

บทรอยกรอง(poem) สั้นๆถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยคและขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใช

ความเรียง (nontextinformation) ที่อาน  ระบุหัวขอเรื่อง (topic)ใจความสําคัญ(main idea) และตอบคําถาม

จากการฟงและอานบทสนทนานิทาน และเรื่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองกิจกรรม และ

สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใชคาํขอรองใหคําแนะนําและคําชี้แจงตามสถานการณ พูดและเขียนแสดง

ความตองการขอความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให ความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 

พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล และแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยางเหมาะสม พูดและเขียน

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัวกิจกรรมตาง ๆพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ

ประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวันประสบการณและสิ่งแวดลอมใกล

ตัว พูด/เขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ(theme) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของ

สังคมพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตาง ๆ ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ ใช

ภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา บรรยาย

เก่ียวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช

เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลองวันสําคัญ และ ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษากับ

ของไทย คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและ

นําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ

สถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆใน

การศกึษาตอ และประกอบอาชีพ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๒

 

                      ตัวชี้วัด 

                                   ต ๑.๑     ม.๑/๑- ๔    

                                   ต ๑.๒     ม.๑/๑ - ๕ 

                                   ต ๑.๓     ม.๑/๑ - ๓ 

                                   ต ๒.๑     ม.๑/๑ - ๓ 

                                   ต ๒.๒     ม.๑/๑ - ๒ 

                                   ต ๓.๑     ม.๑/๑ 

                                   ต ๔.๑     ม.๑/๑              

                                   ต ๔.๒     ม.๑/๑ 

                         

                                        รวม       ๒๐  ตัวชี้วัด 
 

 

                                                     

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ๒๑๑๐๒                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑          ภาคเรียนท่ี ๒     เวลา ๖๐    ชั่วโมง  จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองคําแนะนํา และคําชี้แจงงายๆที่ฟงและอานอานออกเสียงขอความนิทาน และ

บทรอยกรอง(poem) สั้นๆถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยคและขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใช

ความเรียง (nontextinformation)ที่อาน  ระบุหัวขอเรื่อง (topic)ใจความสําคัญ(main idea) และตอบคําถาม

จากการฟงและอานบทสนทนานิทาน และเรื่องสั้น สนทนาแลกเปลีย่นขอมูลเก่ียวกับตนเองกิจกรรม และ

สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใชคาํขอรองใหคําแนะนําและคําชี้แจงตามสถานการณ พูดและเขียนแสดง

ความตองการขอความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให ความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 

พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล และแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยางเหมาะสม พูดและเขียน

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัวกิจกรรมตาง ๆพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ

ประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวันประสบการณและสิ่งแวดลอมใกล

ตัว พูด/เขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ(theme) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของ

สังคมพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตาง ๆ ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ ใช

ภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา บรรยาย

เก่ียวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช

เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๓

ความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลองวันสําคัญ และ ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษากับ

ของไทย คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและ

นําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ

สถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆใน

การศกึษาตอ และประกอบอาชีพ 

 

ตัวชี้วัด 

                 ต ๑.๑     ม.๑/๑ - ๔  

                 ต ๑.๒     ม.๑/๑ - ๕ 

                 ต ๑.๓     ม.๑/๑ - ๓ 

                 ต ๒.๑     ม.๑/๑ - ๓ 

                 ต ๒.๒     ม.๑/๑ - ๒ 

                 ต ๓.๑     ม.๑/๑ 

                 ต ๔.๑     ม.๑/๑ 

                 ต ๔.๒     ม.๑/๑ 

 

                                             รวม       ๒๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑                             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑    เวลา ๖๐    ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕ หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายงายๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความขาว 

ประกาศและบทรอย-กรองสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนประโยค และขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน เลือกหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting 

detail) และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอานพรอมทัง้ใหเหตุผลและยกตัวอยางงายๆประกอบ 

สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตาง ๆใกลตัว และสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวันอยาง

เหมาะสม ใชคําขอรองใหคําแนะนําคําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ 

เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมพูด

และเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลบรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยางเหมาะสม พูดและ

เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น ของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆกิจกรรม และประสบการณพรอมทั้งให

เหตุผลประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเองกิจวัตรประจําวันประสบการณและขาว/



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๔

เหตุการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระหัวขอเรื่อง(topic) ที่ไดจาก

การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม

เรื่องตาง ๆใกลตัว และประสบการณพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ ใชภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับ

บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเก่ียวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความ

เปนอยูและประเพณีของเจาของภาษา  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ

และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ และการลําดับคาํตาม

โครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริง

ที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษาและชุมชน ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆในการศกึษาตอและ

ประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ 

 

                 ตัวชี้วัด 

                        ต ๑.๑     ม.๒/๑ - ๔    

                        ต ๑.๒     ม.๒/๑ - ๕ 

                        ต ๑.๓     ม.๒/๑ - ๓ 

                        ต ๒.๑     ม.๒/๑ - ๓ 

                        ต ๒.๒     ม.๒/๑ - ๒ 

                        ต ๓.๑     ม.๒/๑ 

                        ต ๔.๑     ม.๒/๑ 

                        ต ๔.๒     ม.๒/๒ 

 

                                            รวม       ๒๑  ตัวชี้วัด 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ๒๒๑๐๒                            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๒    เวลา ๖๐    ชั่วโมง   จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายงายๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความขาว 

ประกาศและบทรอย-กรองสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนประโยค และขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน เลือกหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting 

detail) และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอานพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงายๆประกอบ 

สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตาง ๆใกลตัว และสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวันอยาง



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๕

เหมาะสม ใชคําขอรองใหคําแนะนําคําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ 

เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมพูด

และเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลบรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยางเหมาะสม พูดและ

เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น ของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆกิจกรรม และประสบการณพรอมทั้งให

เหตุผลประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเองกิจวัตรประจําวันประสบการณและขาว/

เหตุการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระหัวขอเรื่อง(topic) ที่ไดจาก

การวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับกิจกรรม

เรื่องตาง ๆใกลตัว และประสบการณพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ ใชภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับ

บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเก่ียวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความ

เปนอยูและประเพณีของเจาของภาษา  เขารวม/จดักิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ

และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ และการลําดับคาํตาม

โครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริง

ที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษาและชุมชน ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ 

 

               ตัวชี้วัด 

                         ต ๑.๑     ม.๒/๑ - ๔    

                         ต ๑.๒     ม.๒/๑ - ๕ 

                         ต ๑.๓     ม.๒/๑ - ๓ 

                         ต ๒.๑     ม.๒/๑ - ๓ 

                         ต ๒.๒     ม.๒/๑ - ๒ 

                         ต ๓.๑     ม.๒/๑ 

                         ต ๔.๑     ม.๒/๑ 

                         ต ๔.๒     ม.๒/๒ 

 

 

                                             รวม       ๒๑  ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ๒๓๑๐๑                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑    เวลา ๖๐    ชั่วโมง   จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๖

ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความขาว โฆษณา

และบทรอย-กรองสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับ

ประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน เลือก/ระบุหัวขอเรื่องใจความสําคัญรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและ

เขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวสถานการณ ขาวเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดง

ความตองการเสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยาง

เหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลอธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน

อยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม

ประสบการณ และขาว/เหตุการณพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง

ประสบการณขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/

แกนสาระหัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาวเหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและ

เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรประสบการณและเหตุการณพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา

น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบาย

เก่ียวกับชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค

ชนิดตาง ๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย และ

นําไปใชอยางเหมาะสม คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง

เรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนใน

หองเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูล

ตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียนชุมชน และทองถ่ิน เปนภาษาตางประเทศ 

 

                       ตัวชี้วัด 

                           ต ๑.๑     ม.๓/๑ - ๔     

                           ต ๑.๒     ม.๓/๑ - ๕ 

                           ต ๑.๓     ม.๓/๑ - ๓ 

                           ต ๒.๑     ม.๓/๑ - ๓ 

                           ต ๒.๒     ม.๓/๑ - ๒ 

                           ต ๓.๑     ม.๓/๑ 

                           ต ๔.๑     ม.๓/๑ 

                           ต ๔.๒     ม.๓/๒ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๗

              

                                               รวม       ๒๑  ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ๒๓๑๐๒                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๒     เวลา ๖๐    ชั่วโมง   จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความขาว โฆษณา

และบทรอย-กรองสั้นๆถูกตองตามหลักการอาน ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับ

ประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน เลือก/ระบุหัวขอเรื่องใจความสําคัญรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและ

เขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวสถานการณ ขาวเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดง

ความตองการเสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยาง

เหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลอธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน

อยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม

ประสบการณ และขาว/เหตุการณพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง

ประสบการณขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/

แกนสาระหัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาวเหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและ

เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรประสบการณและเหตุการณพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา

น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบาย

เก่ียวกับชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรยีบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค

ชนิดตาง ๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม ของเจาของภาษากับของไทย และ

นําไปใชอยางเหมาะสม คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง

เรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดข้ึนใน

หองเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูล

ตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียนชุมชน และทองถ่ิน เปนภาษาตางประเทศ 

               ตัวชี้วัด 

                         ต ๑.๑     ม.๓/๑ - ๔  
                         ต ๑.๑     ม.๓/๑ - ๔  

                         ต ๑.๒     ม.๓/๑ - ๕ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๘

                         ต ๑.๓     ม.๓/๑ - ๓ 

                          ต ๒.๑    ม.๓/๑ - ๓ 

                          ต ๒.๒    ม.๓/๑ - ๒ 

                          ต ๓.๑    ม.๓/๑ 

                          ต ๔.๑    ม.๓/๑ 

                          ต ๔.๒    ม.๓/๑ 

 

                                                                    รวม       ๒๑  ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  อ๒๑๒๐๑ – อ๒๑๒๐๒    ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ – ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๑ – ๒       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง    จํานวน ๑.๐ หนวยกิต        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 ศึกษาน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใชสื่อสาร

ตามมารยาทสังคม เพ่ือใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาท่ีใชแสดง

ความรูสึก เก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวันทั้งในอดีต ปจจุบัน อนาคต ภาษาที่ใชในการนําเสนอขอมูล 

เรื่องราว กิจวัตรประจําวันเหตุการณ ประสบการณ ภาษาท่ีใชในการนําเสนอบทเพลง เหตุการณตามความสนใจ 

ภาษาทาทาง ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ภาษาในการถายทอดเนื้อหาสาระเปนภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆ  ภาษาตามสถานการณตางๆ ที่ใชในการสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศกึษาและชุมชน 

 โดยใชกระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝกปฏิบัติ การฟง การพูด การสนทนา การนําเสนอขอมูล การ

แสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การขอและใหขอมูลการแสดงความตองการ การเสนอความชวยเหลือและ

บริการ การแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือใหเกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจรติ มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการ

ทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู  

๑. ฟงประโยคแลวระบุทําเลที่ตั้งของสิ่งของได 

๒.  พูด บรรยาย เก่ียวกับทําเลที่ตั้งและพูดขอความชวยเหลือได 

๓.  ฟงประโยคแลวระบุการกระทําได 

๔.  พูดบรรยายเก่ียวกับการกระทําและสนทนาโตตอบในการขอรองได 

๕.  ฟงขอความแลวระบุขอมูลได 

๖.  พูดถาม ตอบเก่ียวกับปริมาณอาหาร และสนทนาโตตอบในการซื้อของได 

๗.  ฟงขอความแลวระบุเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตได 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๑๙

๘.  พูดถาม ตอบเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต และสนทนาโตตอบการแสดงรูสึก เห็นใจและสนใจ

ได 

 

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  อ๒๒๒๐๑-อ๒๒๒๐๒    ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ – ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่    ๒    ภาคเรียนที ่  ๑ – ๒       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง    จํานวน ๑.๐ หนวยกิต         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใชสื่อสาร

ตามมารยาทสังคม เพื่อใหขอมูล อธิบายบรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาที่ใชแสดง

ความรูสึกเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งในอดีต ปจจุบัน อนาคต ภาษาที่ใชในการนําเสนอขอมูล 

เรื่องราว กิจวัตรประจําวันเหตุการณ ประสบการณ ภาษาที่ใชในการนําเสนอบทเพลง เหตุการณ ตามความสุขใจ 

ภาษาทาทาง ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ภาษาในการถายทอด เนื้อหาสาระที่เปนภาษาอังกฤษที่เก่ียวของ กับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนๆ ภาษาตามสถานการณตางๆ ที่ใชในการสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศกึษาและชุมชน 

 โดยใชกระบวนการสื่อสารทางภาษาและฝกปฏิบัติ การฟง การพูด การสนทนา การนําเสนอขอมูล การ

แสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การขอและใหขอมูล การแสดงความตองการ การเสมอความชวยเหลือ

และบริการ การแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทํางาน 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจรติ มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการ

ทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆได 

๒. สรุปใจความสําคัญ บอกรายละเอียด แสดงความคิดเห็น พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงายๆได 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๐ 

๓. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง สภาพการณตางๆ และแสดงความตองการ ใหความ

ชวยเหลือในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม 

๔. ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

๕. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยค การลําดับคําตาม

โครงสรางของภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๖. คนควา รวบรวม สรุปขอมูลที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรู นําเสนอ 

ประชาสัมพันธ 

๗. ใชภาษาสื่อสารในสภาพการณจริง สภาพการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

 

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  อ๒๓๒๐๑-อ๒๓๒๐๒    ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๕ – ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่    ๓    ภาคเรียนที ่  ๑ – ๒       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง    จํานวน ๑.๐ หนวยกิต         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใชสื่อสาร

ตามมารยาทสังคม เพ่ือใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวันภาษาที่ใชแสดง

ความรูสึกเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวันทั้งในอดีต ปจจุบัน อนาคต ภาษาท่ีใชในการนําเสนอขอมูล 

เรื่องราวกิจวัตรประจําวันเหตุการณ ประสบการณ ภาษาท่ีใชในการนําเสนอบทเพลง เหตุการณตามความสนใจ 

ภาษาทาทาง ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ภาษาในการถายทอดเนื้อหาสาระที่เปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนๆ ภาษาตามสถานการณตางๆ ที่ใชในการสื่อสารกับบุคคล ภายในสถานศึกษาและชุมชน 

 โดยใชกระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝกปฏิบัติ การฟง การพูด การสนทนาการนําเสนอขอมูล การ

แสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การขอและใหขอมูล การแสดงความตองการ การเสนอความชวยเหลือ

และบริการ การแสดงบทบาทสมมุติ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๑

 เพ่ือใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริง มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ

ทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู  

๑. เลือกหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน(Supporting detail) และแสดงความ 

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอาน พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงายๆประกอบ 

๒. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีของเจาของภาษา 

๓. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ จากแหลงเรียนรู 

และนําเสนอดวยการพูด การเขียน 

๔. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา รวบรวมสรุปความรู ขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงเรียนรู

ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

๕. พูดและเขียนเพื่อและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยาง

เหมาะสม 

๖. พูดและเขียนความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรมและประสบการณพรอม

ทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

๗. พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ ขาว เหตุการณที่อยูในความ 

สนใจของสังคม 

๘. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา 

           ๙.  เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ 

๑๐. พูดและเขียนความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ ตางๆที่ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ 

ประกอบ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๒

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๓

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑   ที่

จัดทําขึ้นสําหรับทองถ่ินและสถานศกึษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   และ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู

และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต   และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่  ๑๐ ( พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ )  ได

ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคณุธรรมและมีความรบ

รูอยางเทาทัน   ใหมคีวามพรอมทั้งดานรางกาย   สติปญญา   อารมณ   และศีลธรรม   สามารถกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง   แนวทางพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี

พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม   มีจิตสาธารณะพรอมท้ังมีสมรรถนะ   ทักษะ   และความรูพืน้ฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต   

อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ( สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๙ )  อีกทั้ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒   และที่แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  ๒ )   พ.ศ.  ๒๕๔๕   ได

กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา   โดยยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน   คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ฝกทักษะกระบวนการคิด   การ

จัดการ   การเผชิญสถานการณประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี   กอใหเกิด

ทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล   ทําใหเกิดความยุงยากซบัซอนมากยิ่งขึ้น   จําเปนตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมีคุณคา   มีศักดิ์ศรี   มีความสุขบน

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน   ( กรมวิชาการ, ๒๕๔๖ )  ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติสูโลกยุคศตวรรษที่  ๒๑  โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม   

รักความเปนไทย   ใหมีทักษะการคดิวิเคราะหและคิดสรางสรรค   มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานและอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ   ( กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ ) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑   มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของ

ชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลทั้งดานรางกาย   ความรู   คุณธรรม   มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพล

โลก   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะ

พ้ืนฐาน   รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา   การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต   โดยมุงเนนผูเรียน

เปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ   การพัฒนาที่สําคญั  

คือ  การพัฒนาที่สมดุลอยางเปนองครวมทุกดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ   มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร   ความ

เปนคนดีทั้งรางกาย   สติปญญา   อารมณ   และสังคม   ผูเรียนทุกคนในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานตองสรางองค

ความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู   และคุณลักษณะอันพึงประสงคจึงจําเปนตองเรียนรู  ๘  กลุมสาระการ

เรียนรู  คือ   ภาษาไทย   คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพล

ศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาตางประเทศ   และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ซึ่งเปนการบูร

ณาการองคความรู   ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรูท้ัง  ๘  กลุมสาระการเรียนรู   และประสบการณของ



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๔ 

ผูเรียนมาปฏิบัติเพ่ือสงเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ดวยเหตุผลดังกลาว   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ัน

พ้ืนฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ที่ชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู    ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณของ

ผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเปนคนดี   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีวินัย   และมีจิตสํานึกสาธารณะที่ดี

งาม   เปนคนมีปญหา   ในการใชทักษะชีวิต   การคดิ   การสื่อสาร   การแกปญหาและการใชเทคโนโลยี   และ

เปนคนมคีวามสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง   โดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค 

 

 

  

  

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองงตามศักยภาพ   พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย   สติปญญา   อารมณ   

และสังคม   เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา

ประโยชนเพ่ือสังคม   สามารถจัดการตนเองได   และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมั่ง

พัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู   ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู  ๘ กลุมสาระการเรียนรู   และประสบการณของ

ผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ   อันไดแก   ความสามารถในการสื่อสาร   

ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแกปญหา   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   และความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี   ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   มีทักษะการทํางานและอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   อันไดแก   รักชาติ   ศาสน   กษัตริย   

ซื่อสัตยสุจริต   มีวินัย   ใฝเรยีนรู   อยูอยางพอเพียง   มุงมั่นในการทํางาน   รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 

 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑   

ประกอบดวยกิจกรรม   ๓   ลักษณะ   ดังนี ้

  

 

 

   

           เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง   รูรักษสิ่งแวดลอม   สามารถคิดตัดสินใจ   คิด

แกปญหา   กําหนดเปาหมาย   วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน   และอาชีพ   สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม   

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน   

พทุธศักราช   ๒๕๕๑ 

๑. กจิกรรมแนะแนว 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๕

นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน   ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการ

มีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

   

             เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย   ความเปนผูนํา   ผูตามที่ดี    ความรับผิดชอบ   การ

ทํางานรวมกัน   การรูจักแกปญหา   การตัดสินใจที่เหมาะสม   ความมีเหตุผล   การชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทร

และสมานฉันท   โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ   ความถนัด   และความสนใจของผูเรียน   ใหไดปฏิบัติ

ดวยตนเองในทุกขั้นตอน   ไดแก   การศึกษาวิเคราะห   วางแผน   ปฏิบัติตามแผน   ประเมินและปรับปรุงการ

ทํางาน   เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของ

สถานศึกษาและทองถิ่น   กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

   ๒. ๑   กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน    

   ๒. ๒   กิจกรรมชุมนุม   ชมรม 

  ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรม 

ทั้งในขอ ๒. ๑ และ ๒. ๒    

  

 

๓.    

 

  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม   ชุมชน    และทองถิ่นตาม

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละตอสังคม   และ

การมีจิตสาธารณะ   เชน  กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม   

( กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๕๑ ) 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑   ทั้ง  

๓  ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เม่ือผูเรียนได

ปฏิบัติกิจกรรมแลวนําไปสูเปาหมายเพ่ือเสรมิสรางสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ อันพึงประสงคของผูเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ มีความ สัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังภาพ 

  

  

 

 

 

          ๒.  กิจกรรมนักเรียน 
 

       ๓.  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๖ 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑ 

  

 

กิจกรรม 

ประถมศึกษา มัธยมศกึษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม. ๑ ม. ๒ ม.๓ 

-   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-กิจกรรมลูกเสือ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-   กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม )  ๓๐  ๓๐  ๓๐  ๓๐  ๓๐  ๓๐ ๒๕ ๒๕  ๒๕ 

-   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  

สาธารณประโยชน 

 

๑๐  ชม. 

 

๑๕ ชม. 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  ๑๒๐  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดโครงสรางเวลาในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ปละ ๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

๔-๖ จํานวน ๓๖๐ ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน สําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติ

กิจกรรม ดังนี้ 

 

เป้าหมาย 
กจิกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์และนกัศึกษา 
-กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 

กจิกรรมเพือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

กจิกรรมแนะแนว 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๗

ระดับประถมศึกษา   (ป.๑-๖) รวม ๖ ป  จํานวน ๖๐ ชัว่โมง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ม.๑-๓) รวม ๓ ป  จํานวน ๔๕ ชัว่โมง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) รวม ๓ ป  จํานวน ๖๐ ชั่วโมง 

การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาทั้งนี้ใหเปนไปตามโครงสราง

เวลาของหลักสูตร และผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและฝกปฏิบัติกิจกรรมท้ัง ๓ ลักษณะ อยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่องทุกปจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง  

ไดฝกปฏิบัติจริงและคนพบความถนัดของตนเอง  สามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมตามความสนใจจากแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม มีทักษะในการดําเนินงาน สงเสริมใหมีวุฒิภาวะทางอารมณ 

สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรูอยางรอบ

ดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงใหสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยู

รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โรงเรียนทาแสงวิทยายนไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงออกเปน ๓  ลักษณะ 

ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว 

เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมี

สวนรวมพัฒนาผูเรียน 

นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว   ๒๐  ชั่วโมงตอภาคเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 ๑. สํารวจสภาพปญหา  ความตองการ  ความสนใจ  และธรรมชาติของผูเรียน  เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 

 ๒. ศึกษาวิสัยทัศนของสถานศึกษา  และวิเคราะหขอมูลของผูเรียนที่ไดจากฐานขอมูลผูเรียนรายบุคคล  

หรือการสํารวจเพ่ือทราบปญหา  ความตองการ  และความสนใจ  เพ่ือนําไปกําหนดสาระและรายละเอียดของ

กิจกรรมแนะแนว 

 ๓. กําหนดสัดสวนของกิจกรรมดานการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทัง้ชีวิตและสังคมใหไดสัดสวนที่

เหมาะสม โดยยึดสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผูเรียนเปนหลัก ทั้งนี้ครูและ

ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๘

 ๔. กําหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว  เปนรายภาค  โดยระบุวาจะจัดกิจกรรมแนะแนวในดานใด 

จํานวนกี่ชั่วโมง พรอมทั้งกําหนดรายละเอียดของแตละดาน วาควรมีเรื่องอะไรบาง เพ่ือจะไดจัดทําเปน

รายละเอียดของแตละกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ และการประเมินผล 

 ๕. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 

 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  ครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนวผูเรียน  และ

ผูปกครอง  มีภารกิจที่รับผิดชอบ  ดังนี ้

๑. ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว 

๑.๑ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค  สอดคลองกับวิสัยทัศนท่ี

สถานศึกษากําหนดและตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียน 

 ๑.๒  รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

 ๑.๓  ศึกษา  ติดตาม  และพัฒนาผูเรียนในกรณท่ีีผูเรียนไมเขารวมกิจกรรม 

 ๑.๔  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนจึงจะไดรับการประเมินผลการ

เรียน   

 ๑.๕  บันทึกผลการติดตามและประเมินผลผูเรียนไวเปนหลักฐาน 

๒.   ผูเรียน 

๒.๑  มีเวลาเขารวมกิจกรรมแนะแนวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน   โดยมีหลักฐานแสดง

เวลาการเขารวมกิจกรรม 

๒.๒  ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูผูรับผิดชอบมอบหมาย  ถาไมผานใหปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือปฏิบัติ

เพ่ิมเติม   และมีชิ้นงาน/ผลงาน/คณุลักษณะตามที่ครูผูจัดกิจกรรมมอบหมายใหปฏิบัต ิ

          ๓.   ผูปกครอง 

ผูปกครองควรมีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน  และมีการบันทึกสรุปพัฒนาการ

และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 

 

๒.  กิจกรรมนักเรียน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา   ผูตามที่ดี 

ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ

แบงปนเอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ให

ไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอนไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการ

ทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของ

สถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

          ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี  จํานวน   



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๒๙

๒๐ ชั่วโมงตอภาคเรียน 

 

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

        ๑. เปนกิจกรรมที่จัดเพ่ือ เปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี ้

  ๑.๑ พิธีเปด (ชักธงข้ึน  สวดมนต  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 

  ๑.๒  เกมหรือเพลง 

  ๑.๓  เรียนตามหลักสูตร 

  ๑.๔  การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน 

  ๑.๕  พิธีปด  (นัดหมาย  ตรวจ  ชักธง  เลิก) 

   ๒.  กิจกรรมพิธีการ  เชน  พิธีเขาประจํากอง  พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  พิธีถวายราชสดุดี  

พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน   เพ่ือใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในการเขารวมกิจกรรม 

๓.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

๔.  กิจกรรมการอยูคายพักแรมและการเดินทางไกล  มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกใหผูเรียน  

มีความอดทน  อยูในระเบียบวินัย  รูจักชวยเหลือตัวเอง  รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน   

 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี  เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดาน

ตาง ๆ ของผูเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลวตองพิจารณาดานความประพฤติ  

พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการ

ประเมินตามสภาพจริง   ซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน ๒  สวน  คือ 

 ๑. กิจกรรมบังคับ 

  เปนกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร  เพ่ือใหผูเรียนผานเกณฑการตัดสินเลื่อนชั้นหรือ

จบหลักสูตร  โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  มีการประเมินผล

ตลอดภาคเรียน  โดยวิธีการสังเกตการณเขารวมกิจกรรม  การซักถาม  การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดย

กําหนดเกณฑการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” 

ผาน หมายถึง   ผูเรียนมเีวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ             

                                 ปฏิบัตกิิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผูเรียนตาม   

                                 เกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ           

                                 ไมผานการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของ 

                                 ผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 ๒. วิชาพิเศษ  การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชา  ใชวิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๐

 

 

 

๒.๒  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม  ๒๐ ชั่วโมงตอภาคเรียน 

 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

การจัดกิจกรรมชุมนุม  ชมรมของสถานศึกษา  สามารถปรับใชไดตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพ

ของสถานศึกษา  ดังนี ้

 ๑. ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดหลากหลาย ทั้งรูปแบบภายในหรือภายนอกหองเรียน   

 ๒. ใหผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม หรือชมรม ตามความสนใจของผูเรียน และเชิญครูเปนที่ปรึกษา  

 ๓. รวมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนด 

 ๔. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑการประเมินผล 

 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 โรงเรียนกําหนดใหจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  จํานวน  ๒๐  ชั่วโมงตอภาคเรียนและนักเรียนตอง

มีเวลาไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลการเรียนโดยกําหนดเกณฑการ

ประเมินผลเปน “ผาน”  และ   “ไมผาน” 

ผาน หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ                    

                                  ปฏิบัตกิิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผูเรียนตาม 

                                  เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ           

                                 ไมผานการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คณุลักษณะของ 

                                 ผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมทั้ง ใน ขอ ๒.๑ และ  ๒.๒   สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายสามารถเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม และการมีจิตสาธารณะ เชน 

กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม เปนตน 

 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๑

๑.  จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘  กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนเอง  โดย

ผูเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองคความรูที่ไดจากการเรียนรูและประสบการณ โดยมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาเปน

ผูดูแลการดําเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมไดดังนี ้

  ๑.๑  จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 

  ๑.๒  จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

๒.  จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผูเรียนนําเสนอการจัด

กิจกรรมตอโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการ  โครงงาน  หรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตน

และสิ้นสุดที่ชัดเจน  โดยสามารถจัดกิจกรรมไดดังนี ้

  ๒.๑  จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 

  ๒.๒  จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

๓.  จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอ่ืน  หมายถึง   กิจกรรมที่ผูเรียนอาสาสมัครเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน

หรือองคกรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารประโยชนโดยผูเรียนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรม

ไดดังนี ้

  ๓.๑  รวมกับหนวยงานอื่นที่เขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

  ๓.๒  รวมกับหนวยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 การประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมใหครบตามกรอบ

เวลาในโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนี ้

  -  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  (ม.๑-๓)    รวม  ๓  ป มีเวลาเขารวมกิจกรรม    ๔๕   ชั่วโมง 
   

 เกณฑการประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

ผาน หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ                 

                                  ปฏิบัตกิิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผูเรียนตาม 

                                  เกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ           

                                 ไมผานการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คณุลักษณะของ 

                                 ผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๓ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที  ๑   ภาคเรียนที่ ๑ – ๒           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  มีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับสาเหตุของปญหา  

การตัดสินใจ  และแกปญหาของตนเอง  การสํารวจจุดเดนและความสามารถพิเศษของตนเอง  การสํารวจความ

ถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  บุคลิกภาพ  การใชหองสมุด  การจําแนกขอมูลขาวสาร  การรูจักตนเองและ

ผูอื่น  การใชภาษาไทยอยางถูกตองชัดเจน  การจําแนกอารมณ  การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  การใชสา

ธารณสมบัติ  การอยูรวมกันและทํางานเปนกลุม  โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณคาของ

ตนเองและผูอื่น  การสํารวจตนเองในดานตางๆ  สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาของตนเองได  รูจักวิธีการ

แสวงหาและนําเสนอขอมูลสารสนเทศและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๔ 

๑.  เพื่อใหผูเรียนคนพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณคา   

ในตนเองและผูอื่น 

 ๒.  เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล  ขาวสาร  แหลงเรียนรู  ทั้งดานการศึกษา อาชีพ  

สวนตัว  สังคม  เพ่ือนําไปใชในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

ของตนเอง 

 ๓.  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

๔.  เพื่อใหผูเรียน  มีความรู  มีทักษะ  มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 ๕.  เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต  เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน 

 ๖.  เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

 

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที  ๒   ภาคเรียนที่ ๑ – ๒           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

                      กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒  มีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับ

ทักษะการตัดสินใจและการแกไขปญหา  การพัฒนาจุดเดนและความสามารถพิเศษ  การปรับปรุงพัฒนา

ทางดานการเรียนและบุคลิกภาพ  การพัฒนาสวนดีและแกไขขอบกพรองของตนเองและชื่นชมในความดีงาม



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๕ 

ของผูอ่ืน  การแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ  การเลือกสรรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง  การรวม

ตัดสินใจและแกไขปญหาของครอบครัว  ความแตกแยกระหวางบคุคล  การใชภาษาไทยอยางถูกตองชัดเจน  

การใชปญญาแกไขปญหาใหตนเอง  การสรางสัมพันธภาพ  หนาที่สําคัญ  และการทํางานเปนทีม  โดยมี

วัตถุประสงคใหนักเรียนเกิดความรักเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถคิดหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ในดานตางๆ  สามารถรวมตัดสินใจและแกไขปญหาครอบครัว  รูจักวิธีการแสวงหาขอมูลและเลือกสรรขอมูลที่

เปนประโยชน  มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมและมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  เพื่อใหผูเรียนคนพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณคา   

ในตนเองและผูอื่น 

 ๒.  เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล  ขาวสาร  แหลงเรียนรู  ทั้งดานการศึกษา อาชีพ  

สวนตัว  สังคม  เพ่ือนําไปใชในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

ของตนเอง 

 ๓.  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

๔.  เพื่อใหผูเรียน  มีความรู  มีทักษะ  มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 ๕.  เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต  เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน 

 ๖.  เพื่อใหผูเรยีนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ๓   ภาคเรียนที่ ๑ – ๒           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  มีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับการคิดเปน  

ทําเปน  แกปญหาเปน  ความพึงพอใจในเอกลักษณของตนเอง  การวางแผนเลือกทางศึกษาตอ  การรักนับถือ

ตนเองและผูอ่ืน  การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล  การเลือกขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเองและ

สังคม  การรวมตัดสินใจและแกไขปญหาของโรงเรียนและชุมชน  ความแตกตางระหวางบุคคล  การใชภาษาไทย

ไดอยางถูกตองชัดเจน  การใชปญญาควบคุมอารมณ  การจัดการกับความขัดแยงของตนเองและผูอ่ืน  การทํา

ประโยชนเพื่อสวนรวม  การทํางานรวมกันและการเปนผูนํา  โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนรักนับถือตนเองและ

ผูอ่ืน  มีความสามารถในการคิด  ทํา  และแกไขปญหาดวยตนเอง  รูจักวิเคราะหและเลือกสรรขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอตนเองและสังคม  สามารถตัดสินใจและเลือกแนวทางศึกษาตอได  ยอมเสียสละเพ่ือสวนรวมและมี

ความพึงพอใจในชีวิต 

 

ผลการเรียนรู 

๑.  เพื่อใหผูเรียนคนพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณคา   

ในตนเองและผูอื่น 

           ๒.  เพ่ือใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล  ขาวสาร  แหลงเรียนรู  ทั้งดานการศึกษา อาชีพ  

สวนตัว  สังคม  เพ่ือนําไปใชในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

ของตนเอง 

 ๓.  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

๔.  เพื่อใหผูเรียน  มีความรู  มีทักษะ  มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 ๕.  เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต  เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน 

 ๖.  เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๗ 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี๑ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชัวโมง) 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

 

การรู้จกัตนเองและผูอื้น 

ความหมายและสาเหตุของปัญหา 

การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของตนเอง 

การคน้หาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ 

การสาํรวจความสนใจในอาชีพและบุคลิกภาพ 

การใชห้อ้งสมุด 

การจาํแนกขอ้มูลข่าวสาร 

การสาํรวจผลการเรียนภาคเรียนที  

การสาํรวจขอ้ดีของตนเองและผูอื้น 

การใชภ้าษาไทยถูกตอ้งชดัเจน 

การจาํแนกอารมณ์ต่างทีเกิดขน้กบัตน 

การแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม 

การใชส้าธารณสมบติั 

การอยูร่่วมกนัและการทาํงานเป็นกลุ่ม 

รวม 

 

๒ 

๒ 

๔ 

๒ 

๔ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๘ 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี๒ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชัวโมง) 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

ทกัษะการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 

การพฒันาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ 

การปรับปรุงดา้นการเรียนและบุคลิกภาพ 

การพฒันาส่วนดีและแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 

การชืนชมในความดีงามของผูอื้น 

การแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

การเลือกสรรขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

การร่วมตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของครอบครัว 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

การใชภ้าษาไทยถูกตอ้งชดัเจน 

การใชปั้ญญาแกปั้ญหาให้ตน 

การสร้างสัมพนัธภาพ 

หนา้ทีสาํคญั 

การทาํงานเป็นทีม 

 

รวม 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ 

๒ 

๓ 

๓ 

๒ 

๒ 

๓ 

๒ 

๓ 

๒ 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๓๙ 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี๓ 

 

หน่วยการเรียนรู้ ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชัวโมง) 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

 

๗. 

 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

 

 

การคิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น 

ความพึงพอใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง 

การวางแผนเลือกแนวทางศึกษาต่อ 

การรัก  นบัถือตนเองและผูอื้น 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูล 

การเลือกสรรขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคม 

การร่วมตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของโรงเรียนและ

ชุมชน 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

การใชภ้าษาไทยถูกตอ้งชดัเจน 

การใชปั้ญญาพฒันาอารมณ์ 

การจดัการกบัความขดัแยง้ของตนเองและผูอื้น 

การทาํประโยชน์เพอืส่วนรวม 

การทาํงานร่วมกนัและความเป็นผูน้าํ 

 

รวม 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๔ 

๒ 

๓ 

๒ 

๒ 

๓ 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๐

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุนใหญ  เนตรนารีสามัญรุน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที  ๑  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ตระหนักถึงความสําคัญของ กิจการลูกเสือ ระเบียบแถว การสวนสนาม 

กฎและคําปฏิญาณ การบรรจุเครื่องหลัง การกางเต็นท การกอไฟ และการประกบอาหาร  เงื่อนและการผูกแนน 

อันประกอบไปดวย เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม เงื่อนบวงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง

เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก และการผูกแนนอันประกอบดวย ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ หลัก

ความปลอดภัยทั่วไปรวมถึงวิชาพิเศษอันประกอบดวย การหามิตร นักสะสม นักสะกดรอย นกัวายน้ํา และผู

พิทักษปา 

 

ผลการเรียนรู 

๑. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบตัิตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญ รุน

ใหญ 

๒. มีทักษะการสังเกต จดจํา การใชมือ เครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 

๓. มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความกลาหาญ อดทน เชื่อม่ันในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน 

๔. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

    

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุนใหญ  เนตรนารีสามัญรุน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที  ๒  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ตระหนักถึงความสําคัญของ อุดมคติ การสวนสนาม สิ่งแวดลอม  

การบริการ หนาที่พลเมือง การเดินทางสํารวจและการบุกเบิก  การเดินทางไกล การใชแผนที-่เข็มทิศ   การปฐม

พยาบาล อันประกอบดวย บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม น้ํารอนลวก เปนลม งูกัด แมงมุมกัดแมลงกัดตอย ผิวหนัง

ถลอก และเทาแพลง และวิชาพิเศษอันประกอบดวย การจัดการคาย ชวยผูประสบภัย นักผจญภัย สายยงยศ 

 

ผลการเรียนรู 

๑. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบตัิตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญ รุน

ใหญ 

๒. มีทักษะการสังเกต จดจํา การใชมือ เครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 

๓. มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความกลาหาญ อดทน เชื่อม่ันในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน 

๔. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

    

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญรุนใหญ  เนตรนารีสามัญรุน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที  ๓  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒                        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ป 

 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ตระหนักถึงความสําคัญของ การฝกเปนผูนํา การสวนสนาม 

การแสดงออกทางศิลปะกิจกรรมที่สนใจ สมรรถภาพ การบริการ และสิ่งแวดลอม อุดมคติ หนาที่พลเมือง และ

วิชาพิเศษ อันประกอบดวย นักกีฬา การอนุรักษธรรมชาติ การพยาบาล การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนา

ชุมชน 

 

ผลการเรียนรู 

๑. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบตัิตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญ รุน

ใหญ 

๒. มีทักษะการสังเกต จดจํา การใชมือ เครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๓ 

๓. มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความกลาหาญ อดทน เชื่อม่ันในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน 

๔. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

    

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู 

 

 

  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๔

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๓                            เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

   ฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝกการทํางานที่สอดคลองกับชีวิตจริง  

ตลอดจนสะทอนความรู  ทักษะ และประสบการณ  สํารวจและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบ  

เนนทักษะการคิดวิเคราะห  และใชความคิดสรางสรรค  การบริการดานตาง ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอตนเองและ

สวนรวม  เสริมสรางความมีน้ําใจ  เอ้ืออาทร  ความเปนพลเมืองดีและความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัวและ

สังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  

สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค         

มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

ผลการเรียนรู 

๑. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

๕. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                       กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที  ๑ – ๓                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตองการ เพ่ือพัฒนาความรู  ความสามารถดานการ

คิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณทั้งดานวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม

ศักยภาพอยางรอบดาน  เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะการคดิ แกปญหา  

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  

รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางานรักความเปนไทย  

มีจิตสาธารณะ 

 เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความตองการของตน  ไดพัฒนาความรู  

ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเกิดประสบการณทั้งทักษะทางวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะ

ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม  คิดเปน  ทําได  ทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒. มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

๓. ใชเวลาวางใหเกดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๔. มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

๕. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมชมุนุม 
 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ อันเปนเอกลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของชาติ สมควรจะ

ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และอนุรักษไวใหยั่งยืนตลอดไป   

ทั้งนี้ในยุคปจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม ๆ ในการ

ติดตอสื่อสาร ทีมุ่งเนนความสะดวกรวดเร็ว สงผลใหภาษาไทยซึ่งเปนสื่อกลางสําคัญในการติดตอและผูกพันตอการ

ดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยไดรับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทําใหภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมอยางนาวิตกเปนอยางยิ่ง สภาพการณเชนนี้หากไมเรงรีบหาทางแกไขและปองกันเสียแตเนิ่นๆ การใช

ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะสงผลเสียหายตอเอกลักษณและคุณคาของภาษาไทยเปนทวีคูณ อานและ

เขาใจความหมายของคํา  ประโยค ขอความและจัดทําแบบฝกเปนรูปเลม จัดทําพจนานุกรมฉบับจิ๋ว ศึกษา คนควา

เก่ียวกับ ขาว บทความจากสิ่งตพีิมพประเภทตางๆ  และประดิษฐท่ีคัน่หนังสือประเภทตางๆ 

    เพ่ือใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักคนควา  และแกปญหาในการทํางานอยางมีระบบ เพ่ือให

สมาชิกเปนผูมีระเบียบวินัยเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๘ 

พระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และสิทธิภายในขอบเขตของ

กฎหมายเพ่ือใหสมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณคา  ดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ไทยเพ่ือใหสมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะเพ่ือใหสมาชิกไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือใหสมาชิกรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  และสรางเสริมความมั่นคงของ

ชาติเพื่อใหสมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   

ผลการเรียนรู 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒.  อานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรองไดอยางถูกตองตามอักขระวิธี 

๓.  เขียน ไดถูกตองตามหลักภาษาไทย 

๔.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๕.  นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทย ในฐานะภาษาประจําชาติ 

๖. นักเรียนสามารถเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร  

 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความเก่ียวของกับสิ่งท่ีอยูรอบตัวและชีวิตของเรา คณิตศาสตรสามารถอธิบายสิ่ง

ตางๆ นานาที่อยูรอบตัวเราได ถึงแมวาคนสวนใหญจะมองคณิตศาสตรนั้น ยาก ซับซอน นาเวียนหัว                 

ทําใหเกิดความเครียด และความวิตกกังวลในการเรียน  

ชุมนุมนี้จึงจัดข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนในชุมนุมไดมองเห็นมุมมองอีกดานหนึ่งของคณิตศาสตร โดยการ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๔๙ 

รวบรวมดานสนุกสนานของคณิตศาสตร ตลอดจนเกร็ดนารูตางๆ มากมาย รวมถึงเกร็ดแปลกๆ เก่ียวกับตัวเลขที่

อาจจะทําใหนักเรียนเกิดหลงรักตัวเลขข้ึนมาก็ได  และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

๑. เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นความสําคัญของคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ มีความสุขและความสนุกสนานในการเขารวม กิจกรรม ในวิชา

คณิตศาสตร  

๓. เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  

๔. เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

๕. เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเปน และไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

๖. นักเรียนสามารถเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร  
 

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมสรางสรรคดวยลีลามือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๐

หลักการและเหตุผล 

   รูจักชื่อ และบอกลักษณะของเสนตาง ๆ ซึ่งมาประกอบเปนพยัญชนะ ตัวเลขและเปนภาพตางๆ ที่ใชใน

ชีวิตประจําวันได เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 เพ่ือใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคนควา  และแกปญหาในการทํางานอยางมีระบบ เพ่ือให

สมาชิกเปนผูมีระเบียบวินัยเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และสิทธิภายในขอบเขตของ

กฎหมายเพ่ือใหสมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณคา  ดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ไทยเพ่ือใหสมาชิกเกดิความรักและสามัคคีในหมูคณะเพื่อใหสมาชิกไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือใหสมาชิกรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  และสรางเสริมความมั่นคงของ

ชาติเพื่อใหสมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู 

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒.  มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 

๓.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๔.  มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย 

๕.  ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๑

 

 

 

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

        ในปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วในหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การพัฒนาดานการสื่อสารและดานขอมูล ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเรียนมีความรู เกิดความตระหนักและเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ไดแก เปนนักคิดวิเคราะห เปนนักแกปญหา เปนนัก

สรางสรรค เปนนักประสานความรวมมือ รูจักใชขอมูลและขาวสาร เปนผูเรียนรูดวยตนเอง เปนนักสื่อสาร และ

ตระหนักรับรูสภาวการณของโลกปจจุบันและอนาคตกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร จึงเปนกิจกรรมกลุมเสริมทักษะ

ดานวิชาการ ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ  เพื่อตอบสนอง

ศักยภาพของนักเรียนไดหลากหลายวิชาสามารถตอบสนองความตองการของสังคมสรางองคความรูและเพิ่มพูน

ทักษะคอมพิวเตอรใหแกนักเรียนเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณตรงกับสภาพแวดลอม และ

เทคโนโลยีใหมๆ และนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

๑. นักเรียนเกิดทักษะในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

๒. นักเรียนมีความรูทางดานคอมพิวเตอร นํามาใชในงานตางๆ 

๓. นักเรียนพัฒนาความรูความสามารถดานการคดิ วิเคราะห สังเคราะห 

๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธในการทํากิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน  

 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมรักการอาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

   อานและเขาใจความหมายของคํา  ประโยค ขอความและจัดทําแบบฝกเปนรูปเลม จัดทําพจนานุกรมฉบับ

จ๋ิว ศึกษา คนควาเก่ียวกับ ขาว บทความจากสิ่งตีพิมพประเภทตางๆ  และประดิษฐที่คั่นหนังสือประเภทตางๆ 

   เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาเกี่ยวกับการจัดทําแบบฝกเปนรูปเลม จัดทําพจนานุกรมฉบับจิ๋ว   

และประดิษฐท่ีคั่นหนังสือประเภทตางๆ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

   เพ่ือใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักคนควา  และแกปญหาในการทํางานอยางมีระบบ เพ่ือให

สมาชิกเปนผูมีระเบียบวินัยเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และสิทธิภายในขอบเขตของ

กฎหมายเพ่ือใหสมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณคา  ดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ไทยเพ่ือใหสมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะเพ่ือใหสมาชิกไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือใหสมาชิกรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  และสรางเสริมความมั่นคงของ

ชาติเพื่อใหสมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   

ผลการเรียนรู 

๑ ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความตองการของตน 

๒ มีความรู  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

๒ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๔ มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

๕ ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 
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รวม  ๕  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการจบการศึกษา 

 หลักสูตรโรงเรียนทาแสงวิทยายน พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กําหนดเกณฑสําหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 

 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

๑.  ผูเรยีนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน  ๘๘๐  ชั่วโมง และรายวชิาเพ่ิมเติมจํานวน  ๒๐๐  ชั่วโมง และมี

ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา 

๒.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 

๓.  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน  “ผาน”  ทุกกิจกรรม 

 

การจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปน

เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุมสาระการเรียนรู  รวมท้ังปลูกฝง

เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู 
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๑๕๔ 

 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน

เครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสู เปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ท่ีจําเปนสําหรับผู เรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

เผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  

กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึงจําเปนตองศึกษาทําความ

เขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู 

 ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนได

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   

๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาท 

ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผูสอน 

๑)  ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู ที่

ทาทายความสามารถของผูเรียน 

  ๒)  กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปน

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคณุลกัษณะอันพึงประสงค  

  ๓)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๕ 

๕)  จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวชิา 

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

  ๔.๒  บทบาทของผูเรียน 

๑)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

๒)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหา

คําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ   

๓)  ลงมือปฏิบัติจรงิ  สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

สื่อการเรียนรู 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมหีลากหลาย

ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อ

ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมี

คุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศกึษา หนวยงานที่เก่ียวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดําเนินการดังนี้   

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยสื่ อการเรียนรู  ระบบสารสนเทศการเรียนรู  และเครือขาย 

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเรียนรู ระหวางสถานศกึษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้งจัดหา

สิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง กับวิธีการ

เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเ ก่ียวกับสื่อและการใชสื่ อ 

การเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๖

ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา ควรคํานึงถึงหลักการ

สําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอ

ศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คอื การประเมินเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จนั้น  

ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะ

สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุก

ระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ี

แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

สงเสริมใหผูเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  ผูสอน

ดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน การ

ซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟมสะสมงาน การ

ใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน 

ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อัน

เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยงัเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดย

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินที่สถานศกึษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของ

ผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วาสงผลตอการ

เรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนใน

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ

การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๗ 

การศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ผูปกครองและชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือ

กับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมิน

ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาต ิเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  เขา

รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคยีงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใช

ในการวางแผนยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ

ประเทศ 

 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข 

สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตาม

สภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียน

ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปน

หัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและ

ประสบความสําเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตองเก็บ

ขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมท้ังสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็ม

ตามศักยภาพ    

  ระดับประถมศึกษา 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
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 (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

 (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ใน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไม

ผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.๒  การใหระดับผลการเรียน 

  ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผล

การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน  เปนระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใช

คําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผล การ

ประเมินเปน ดเียี่ยม  ดี  และผาน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม

และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู

ของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรือ

อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐาน

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

         ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน ๑ ระดับ คือ 

ระดับมัธยมศึกษา  

 ๒.๑   เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษา 

  (๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสรางเวลาเรียนที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  

  (๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา

กําหนด 

  (๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๕๙ 

(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากําหนด 

  (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากําหนด 

 สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ใหคณะกรรมการ

ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผูที่เก่ียวของ ดําเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรูตามหลักเกณฑใน

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมาย

เฉพาะ 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับ

พัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลและออกเอกสารนี้ให

ผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓)  

  ๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ

ขอมูลของผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓)  

 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  

เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ เก่ียวกับผูเรียน 

เชน  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 

และ เอกสารอ่ืนๆ  ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยน

รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศ

และขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรู

อ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการศกึษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก ที่

สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน



 

หลกัสูตรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๑๖๐

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจากการเทียบโอนควรกําหนด

รายวิชา/จํานวนหนวยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได  ดังนี ้

 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถของผูเรียน 

 ๒.  พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ ทั้งภาคความรูและ

ภาคปฏิบัติ   

 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในแตละระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ 

และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม การใชและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

สูงสุด อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในระดับชาติ 

         ระดับทองถิ่น ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานตนสังกัดอ่ืน ๆ เปนหนวยงานที่มีบทบาทใน

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เปนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี

กําหนดในระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรของ

สถานศึกษา  สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จ โดยมีภารกิจสําคัญ 

คือ  กําหนดเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ในระดับทองถิ่นโดยพิจารณาใหสอดคลองกับสิ่งท่ี

เปนความตองการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรูทองถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถ่ิน  

รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สงเสริม ติดตามผล 

ประเมินผล วิเคราะห และรายงานผลคุณภาพของผูเรียน  

สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร  

การเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทําระเบียบการวัด

และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลอง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศกึษา  หรือหนวยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับทองถ่ินไดจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้ง 

สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และความ

ตองการของผูเรียน  โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  
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คําสั่งโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

ที ่     / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

********************************* 

   เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่กําหนดใหสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรเพ่ือความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ในสวนที่เก่ียวกับสภาพของปญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  และ

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
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อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๔๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม  จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑.  นายชนิด   บุญชูศร   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน    ประธานกรรมการ 

๒.  นางฉวีวรรณ   เก้ือปญญา  หัวหนาการเรียนรูปฐมวัย                        กรรมการ 

๓.  นางอุษา   ลําลอง      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กรรมการ 

๔.  นางแสงทอง  เทพบาท  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

๕.  นางนิศาชล  ฉายสถิตย                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

๖.  นางเพ็ญศิริ   การพรุง                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ  

๗.   นายอนุชา  จูมทอง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กรรมการ 

๘.  นายอภิรักษ   อุนรักษา     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร              กรรมการ 

๙.  นายสมเกียรติ  ภูถมนาค  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

๑๐. นางสุพรพรรณ   สีหาบัว           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  กรรมการ 

๑๑. นางธัญพร  ชัยชวาลทัช  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   กรรมการ 

๑๒. นายชัยธชั  ชัยชวาลทัช                  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา         กรรมการ 

๑๓. นางอรดี  ฉายวิไชย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กรรมการ 

๑๔. นายชาติชัย  ฉายมงคล                   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กรรมการ 

๑๕. นางนพคุณ   แกวลําโกน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    กรรมการ 

๑๖.  นางกุสุมา   ญาณกาย  หัวหนาฝายวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่และดําเนินการจัดการตามขั้นตอนท่ีกําหนด ดังนี้ 

 ๑.  วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๒.  จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา 

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะแนวใหสอดคลองและ

เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู การวัด

และประเมินผลและการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 

 ๔.  ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
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 ๕.  ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูเก่ียวของและนํา

ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ๖.  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับชั้น และชวงชั้น ระดับวิชา กลุมวิชา ในแตละป

การศกึษา เพ่ือปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลว  ใชผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลักสูตรปการศึกษาตอไป 

 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 

สาธารณชน และผูเก่ียวของ 

 ๑๐.  ใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 ทั้งนี้ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๒ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

                                             (ลงชื่อ)       

             (นายชนิด   บุญชูศร) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน 
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