
โรงเรียนไชยาวิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2561

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ค ำน ำ  
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไข
และระยะเวลาการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้
เป็นไป ดังนี้  
 1. ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
 2. ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 2 4 
และ 5  
 3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนไชยาวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นแกนหลักเพ่ือก าหนดการจัดท า
โครงสร้างและสาระหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตรที่อาศัยการมีส่วนร่วมของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมตามบริบทต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนไชยาวิทยา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

  โรงเรียนไชยาวิทยา 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ที่          / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

…………………………………………… 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   หมวด 4  มาตรา 27   
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของ
ปัญหา  ในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

อาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ข้อ 5  และประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  และค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๓๙/
๒๕๖๐สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไชยาวิทยา  ดังนี้ 

1. นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางวาสนา  วิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ/ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รองประธานกรรมการ 

3. นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ  เยาว์จุ้ย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นางนันทา  นุ้ยเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
กรรมการ 

6. นายสุชาติ  ทองกลิ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

7. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
8. นางสาคร  ทองกลิ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
กรรมการ 

9. นางช่อทิพย์  เจริญจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

10. นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
11. นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการ 
12. นางสาวศิริรัตน์  บัวช ู หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของ
หลักสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
และน าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชา 

ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
เหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่........เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

(นายสมชาย   รองเหลือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ประกำศโรงเรียนไชยำวิทยำ 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา พุทธศักราช 2561 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

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

   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 

มาตรา 27 

ที่ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี

ของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เก่ียวกับสภาพของ

ปัญหา  ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยอาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ข้อ 5  และประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  และค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 

เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

                 

        (นายสมเกียรติ  ดาโลดม)    (นายสุรศักดิ์  อักษรสาร) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา         ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้
มา เป็นเวลากว่า ๘ ปีแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้ด าเนินการติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการ
ประชุมรับฟังความ คิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของส านักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจาก
การศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความ ยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาได้ ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน 

นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่ วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย เพ่ือให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
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ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม
ความพร้อมของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตั วรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและ
เร่งด่วน ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
ปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การด าเนินงาน
ประกาศใช้หลักสูตรยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่
จะประกอบอาชีพ เมื่อจบ การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ 

กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เข้า ด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความ
เชื่อมโยง ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 

สาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้  
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
     1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด

การ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
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3 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ส าหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาต่อ
ระดับท่ี สูงขึ้น  

     1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง 
แยกส่วนระหว่างผู้เรียนที่เลือกเรียนในแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในส่วนของแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจ าวัน และการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
แผนการเรียนที่เน้น วิทยาศาสตร์ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้ง และกว้างขวางตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด อัน
จะเป็นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้  

     1.4 ปรับจากตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดชั้นปี  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ  

เทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้เดิม แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ที่ชัดเจนขึ้น 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนไชยาวิทยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนไชยาวิทยาเป็น

โรงเรียนรัฐบาล ประจ าอ าเภอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สังกัดส่วนกลาง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 3 - 4) จัดเป็นสหศึกษา ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือ โรงเรียนไชยา

วิทยา เดิมชื่อ  “โรงเรียนไชยา” เป็นโรงเรียนสังกัดกองมัธยมศึกษา (โครงการทดลองอาชีพ) ของกรม

สามัญศึกษา ตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2517 ที่วัดเวียง มีนายนุกูล  บุญรักษา เป็นผู้รักษาการครูใหญ่ โดยเริ่มสร้าง

อาคารเรียนที่ถาวรขึ้นในวัดหลงในที่สาธารณะ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพ่ิมเติมได้เนื้อที่ประมาณ 

22 ไร่ 31 ตารางวา เมื่อสร้างอาคารเสร็จได้ย้ายจากวัดเวียงมาเรียนในบริเวณวัดหลง เรียกกันว่า “โรงเรียน 

ส.ฎ. 7” เปิดท าการสอนมาจนถึงปีการศึกษา 2519 

ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษามีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ โดยตั้งขึ้นใน

โรงเรียนไชยา (ส.ฎ. 7) มีนายช านาญ  ศรแผลง เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ยุบ

โรงเรียนทั้งสองโรงเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไชยาวิทยา” เปิดสอนในระดับ
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4 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนต้น  การด าเนินงานของโรงเรียนได้ขยายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญ

ศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ปัจจุบันโรงเรียนไชยาวิทยาได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย   จัดแผนชั้นเรียน  9 : 9 : 9 - 5 : 5 : 5 รวมทั้งหมด 42 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 1,537 

คน   

สถานที่ตั้งปัจจุบัน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตลาดไชยา เลขที่ 161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร ต าบล
ตลาดไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน สฎ. 
298 

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับน าไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง    ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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5 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

วินัยครบ  เคารพเป็น 
 
 
 

เชิดชู  คุณธรรม 
 
 
 

โรงเรียนไชยาวิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   

2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่ Thailand 4.0  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนและครู ให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

อัตลักษณ์โรงเรียนไชยาวิทยา 

เอกลักษณ์โรงเรียนไชยาวิทยา 

วิสัยทัศนโ์รงเรียนไชยาวิทยา 

พันธกิจ 

หลักการ 
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6 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
3.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี

จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
 
 
 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

จุดมุ่งหมาย 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

7 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม     การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน        การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบท 

และจุดเน้นของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

9 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 
 

160 
(4นก.) 

 
160 

(4นก.) 

 
160 

(4นก.) 

 
320 

(4นก.) 

   - ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
 

40 
(1นก.) 

 
40 

(1นก.) 

 
40 

(1นก.) 

 
80 

(2นก.) 
   - ศาสนา ศีลธรรม  
     จริยธรรม 
   - หน้าที่พลเมือง 
     วัฒนธรรมและการ 
     ด าเนินชีวิตในสังคม 
   - เศรษฐศาสตร์ 
   - ภูมิศาสตร์ 

80 80 80 80 80 80 
 

120 
(3นก.) 

 
120 

(3นก.) 

 
120 

(3นก.) 

 
240 

(6นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
รายวิชา / กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 40 ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า1,600

ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง/ปี ไม่เกินกว่า 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3ปี 

ไม่น้อยกว่า 
3,600 ช่ัวโมง 
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10 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ม.1 ม.2 ม.3 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
คณิตศาสตร ์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
วิทยาศาสตร ์ 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (ฃ2.0) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
ประวัติศาสตร ์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
สุขศึกษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
พลศึกษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ศิลปะ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
การงานอาชีพ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ภาษาต่างประเทศ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาเพ่ิมเติม.... 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

วิชาเพ่ิมเติม... 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

วิชาวิทยาการค านวณ 20 (0.5) - 20 (0.5) - 20 (0.5) - 

หน้าที่พลเมือง 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 100 (2.5) 100 (2.5) 100 (2.5) 100 (2.5) 100 (2.5) 100 (2.5) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์ 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารณประโยชน ์ 8 7 8 7 8 7 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68 67 68 67 68 67 
รวมเวลาทั้งสิ้น 608 607 608 607 608 607 
 ไม่น้อยกว่า  

1,200 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า  

1,200 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า  

1,200 ชั่วโมง/ปี 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

11 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้อง 1 (ห้องเรียนพิเศษ) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท 21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21103 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 20(0.5) 
ส 21101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 21103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 21102 ประวัติศาสตร์ 20(0.5) ส 21104 ประวัติศาสตร์ 20(0.5) 
พ 21101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 21103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 21102 พลศึกษา 20(0.5) พ 21104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 21101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 21102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 21101 การงานอาชพี 20(0.5) ง 21102 การงานอาชพี 20(0.5) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
ท 21203 อ่านคิดวิเคราะห์ 1 20(0.5) ท 21204 อ่านคิดวิเคราะห์ 2 20(0.5) 
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ค 21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 20(0.5) ค 21204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 20(0.5) 
ว 21203 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 40(1.0) ว 21204 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 40(1.0) 
ว 21207 ชีววิทยาเพิ่มพูน 1 20(0.5) ว 21208 ชีววิทยาเพิ่มพูน 2 20(0.5) 
ว 21209 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ส 21242 หน้าที่พลเมือง 2 20(0.5) 
ส 21241 หน้าที่พลเมือง 1 20(0.5) อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 40(1.0) 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 40(1.0) อ 21204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 2 20(0.5) 
อ 21203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 1 20(0.5)    
  รวม 240(6.0)   รวม 220(6.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 21901 แนะแนว 1 20 ก 21902 แนะแนว 2 20 

ก 21903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

8 ก 21904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

7 

ก 21905 ลูกเสือ 1 
20 

ก 21906 ลูกเสือ 2 
20 ก 21907 ยุวกาชาด 1 ก 21908 ยุวกาชาด 2 

ก 21909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ก 21910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 2 
ก 21911 ชุมนุม 1 10 ก 21912 ชุมนุม 2 10 
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12 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้อง 2-3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21103 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20(0.5) 
ส 21101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 21103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 21104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 21101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 21103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 21102 พลศึกษา 20(0.5) พ 21104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 21101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 21102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 21101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 21103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ว 21203 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 40(1.0) ว 21204 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 40(1.0) 
ว 21209 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ส 21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 21901 แนะแนว 1 20 ก 21902 แนะแนว 2 20 

ก 21903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

8 ก 21904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

7 

ก 21905 ลูกเสือ 1 
20 

ก 21906 ลูกเสือ 2 
20 ก 21907 ยุวกาชาด 1 ก 21908 ยุวกาชาด 2 

ก 21909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ก 21910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 2 
ก 21911 ชุมนุม 1 10 ก 21912 ชุมนุม 2 10 
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13 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้อง 4-5 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21103 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20(0.5) 
ส 21101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 21103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 21104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 21101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 21103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 21102 พลศึกษา 20(0.5) พ 21104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 21101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 21102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 21101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 21103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ว 21209 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ส 21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5) อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 40(1.0) 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 40(1.0)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 21901 แนะแนว 1 20 ก 21902 แนะแนว 2 20 

ก 21903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

8 ก 21904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

7 

ก 21905 ลูกเสือ 1 
20 

ก 21906 ลูกเสือ 2 
20 ก 21907 ยุวกาชาด 1 ก 21908 ยุวกาชาด 2 

ก 21909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ก 21910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 2 
ก 21911 ชุมนุม 1 10 ก 21912 ชุมนุม 2 10 
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14 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้อง 6-7 (ภาษาไทย-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21103 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20(0.5) 
ส 21101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 21103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 21104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 21101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 21103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 21102 พลศึกษา 20(0.5) พ 21104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 21101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 21102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 21101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 21103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 21201 คติชนไชยา 1 40(1.0) ท 21202 การอ่านเพื่อพัฒนาตน 40(1.0) 
ว 21209 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ส 21203 อาเซียนศึกษา 40(1.0) 
ส 21201 ท้องถิ่นของเรา 1 40(1.0) ส 21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 21901 แนะแนว 1 20 ก 21902 แนะแนว 2 20 

ก 21903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

8 ก 21904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

7 

ก 21905 ลูกเสือ 1 
20 

ก 21906 ลูกเสือ 2 
20 ก 21907 ยุวกาชาด 1 ก 21908 ยุวกาชาด 2 

ก 21909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ก 21910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 2 
ก 21911 ชุมนุม 1 10 ก 21912 ชุมนุม 2 10 
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15 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้อง 8-9 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-การงานอาชีพ) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 21103 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20(0.5) 
ส 21101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 21103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 21104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 21101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 21103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 21102 พลศึกษา 20(0.5) พ 21104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 21101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 21102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 21101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 21103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว 21209 วิทยาการค านวณ 1 20(0.5) ส 21203 อาเซียนศึกษา 40(1.0) 
ส 21201 ท้องถิ่นของเรา 1 40(1.0) ส 21242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 21241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5) ง 21214 การเลีย้งไก่เนื้อ 40(1.0) 
ง 21213 งานธุรกิจเพื่ออาชีพ 40(1.0)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 21901 แนะแนว 1 20 ก 21902 แนะแนว 2 20 

ก 21903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

8 ก 21904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

7 

ก 21905 ลูกเสือ 1 
20 

ก 21906 ลูกเสือ 2 
20 ก 21907 ยุวกาชาด 1 ก 21908 ยุวกาชาด 2 

ก 21909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ก 21910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 2 
ก 21911 ชุมนุม 1 10 ก 21912 ชุมนุม 2 10 
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16 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้อง 1 (ห้องเรียนพิเศษ) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22103 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 20(0.5) 
ส 22101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 22103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 20(0.5) ส 22104 ประวัติศาสตร์ 20(0.5) 
พ 22101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 22103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 22102 พลศึกษา 20(0.5) พ 22104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 22101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 22102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 22101 การงานอาชพี 20(0.5) ง 22103 การงานอาชพี 20(0.5) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
ท 22203 หลักภาษาเพื่อการคิด 1 20(0.5) ท 22204 หลักภาษาเพื่อการคิด 2 20(0.5) 
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ค 22203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 20(0.5) ค 22204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 20(0.5) 
ว 22203 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 40(1.0) ว 22204 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 40(1.0) 
ว 22205 เคมีเพิ่มพูน 1 20(0.5) ว 22206 เคมีเพิ่มพูน 2 20(0.5) 
ว 22207 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ส 22244 หน้าที่พลเมือง 4 20(0.5) 
ส 22243 หน้าที่พลเมือง 3 20(0.5) อ 22202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 40(1.0) 
อ 22201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 40(1.0) อ 22204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 4 20(0.5) 
อ 22203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 3 20(0.5)    
  รวม 240(6.0)   รวม 220(6.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 22901 แนะแนว 3 20 ก 22902 แนะแนว 4 20 

ก 22903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

8 ก 22904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

7 

ก 22905 ลูกเสือ 3 
20 

ก 22906 ลูกเสือ 4 
20 ก 22907 ยุวกาชาด 3 ก 22908 ยุวกาชาด 4 

ก 22909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3 ก 22910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 4 
ก 22911 ชุมนุม 3 10 ก 22912 ชุมนุม 4 10 
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17 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้อง 2-3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22103 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 20(0.5) 
ส 22101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 22103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 22101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 22103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 22102 พลศึกษา 20(0.5) พ 22104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 22101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 22102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 22101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 22103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ว 22203 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 40(1.0) ว 22204 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 40(1.0) 
ว 22207 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ส 22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
ส 22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 22901 แนะแนว 3 20 ก 22902 แนะแนว 4 20 

ก 22903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

8 ก 22904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

7 

ก 22905 ลูกเสือ 3 
20 

ก 22906 ลูกเสือ 4 
20 ก 22907 ยุวกาชาด 3 ก 22908 ยุวกาชาด 4 

ก 22909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3 ก 22910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 4 
ก 22911 ชุมนุม 3 10 ก 22912 ชุมนุม 4 10 
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18 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้อง 4-5 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22103 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 20(0.5) 
ส 22101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 22103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 22101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 22103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 22102 พลศึกษา 20(0.5) พ 22104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 22101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 22102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 22101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 22103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ว 22207 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ส 22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
ส 22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 20(0.5) อ 22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 40(1.0) 
อ 22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 40(1.0)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 22901 แนะแนว 3 20 ก 22902 แนะแนว 4 20 

ก 22903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

8 ก 22904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

7 

ก 22905 ลูกเสือ 3 
20 

ก 22906 ลูกเสือ 4 
20 ก 22907 ยุวกาชาด 3 ก 22908 ยุวกาชาด 4 

ก 22909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3 ก 22910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 4 
ก 22911 ชุมนุม 3 10 ก 22912 ชุมนุม 4 10 
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19 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้อง 6-7 (ภาษาไทย-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22103 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 20(0.5) 
ส 22101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 22103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 22101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 22103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 22102 พลศึกษา 20(0.5) พ 22104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 22101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 22102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 22101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 22103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 22201 คติชนไชยา 2 40(1.0) ท 22202 การเขียนเพื่อพัฒนาตน 40(1.0) 
ว 22207 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ส 22201 จิตส านึกพลเมือง 40(1.0) 
ส 22202 รากฐานประชาธิปไตย 40(1.0) ส 22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
ส 22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 22901 แนะแนว 3 20 ก 22902 แนะแนว 4 20 

ก 22903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

8 ก 22904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

7 

ก 22905 ลูกเสือ 3 
20 

ก 22906 ลูกเสือ 4 
20 ก 22907 ยุวกาชาด 3 ก 22908 ยุวกาชาด 4 

ก 22909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3 ก 22910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 4 
ก 22911 ชุมนุม 3 10 ก 22912 ชุมนุม 4 10 
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20 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้อง 8-9 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-การงานอาชีพ) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 22103 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 20(0.5) 
ส 22101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 22103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 22101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 22103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 22102 พลศึกษา 20(0.5) พ 22104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 22101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 22102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 22101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 22103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว 22207 วิทยาการค านวณ 2 20(0.5) ส 22201 จิตส านึกพลเมือง 40(1.0) 
ส 22202 รากฐานประชาธิปไตย 40(1.0) ส 22244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
ส 22243 หน้าท่ีพลเมือง 3 40(1.0) ง 22211 การจัดสวนถาด 40(1.0) 
ง 22201 ดอกไม้ประดิษฐ ์ 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 22901 แนะแนว 3 20 ก 22902 แนะแนว 4 20 

ก 22903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

8 ก 22904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

7 

ก 22905 ลูกเสือ 3 
20 

ก 22906 ลูกเสือ 4 
20 ก 22907 ยุวกาชาด 3 ก 22908 ยุวกาชาด 4 

ก 22909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3 ก 22910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 4 
ก 22911 ชุมนุม 3 10 ก 22912 ชุมนุม 4 10 
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21 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้อง 1 (ห้องเรียนพิเศษ) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23103 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 20(0.5) 
ส 23101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 23103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 23102 ประวัติศาสตร์ 20(0.5) ส 23104 ประวัติศาสตร์ 20(0.5) 
พ 23101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 23103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 23102 พลศึกษา 20(0.5) พ 23104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 23101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 23102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 23101 การงานอาชพี 20(0.5) ง 23103 การงานอาชพี 20(0.5) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
ท 23203 การเขียนเชิงวิชาการ 1 20(0.5) ท 23204 การเขียนเชิงวิชาการ 2 20(0.5) 
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ค 23203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 5 20(0.5) ค 23204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 6 20(0.5) 
ว 23205 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 40(1.0) ว 23204 พลังงานทดแทน 40(1.0) 
ว 23208 ฟิสิกส์เพิ่มพูน 1 20(0.5) ว 23209 ฟิสิกส์เพิ่มพูน 2 20(0.5) 
ว 23210 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ส 23246 หน้าที่พลเมือง 6 20(0.5) 
ส 23245 หน้าที่พลเมือง 5 20(0.5) อ 23202 ภาษาอังกฤษอา่น เขยีน 2 40(1.0) 
อ 23201 ภาษาอังกฤษอา่น เขยีน 1 40(1.0) อ 23204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 6 20(0.5) 
อ 23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 5 20(0.5)    
  รวม 240(6.0)   รวม 220(6.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 23901 แนะแนว 5 20 ก 23902 แนะแนว 6 20 

ก 23903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

8 ก 23904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

7 

ก 23905 ลูกเสือ 5 
20 

ก 23906 ลูกเสือ 6 
20 ก 23907 ยุวกาชาด 5 ก 23908 ยุวกาชาด 6 

ก 23909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ก 23910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 6 
ก 23911 ชุมนุม 5 10 ก 23912 ชุมนุม 6 10 
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22 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้อง 2-3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23103 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 20(0.5) 
ส 23101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 23103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 23101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 23103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 23102 พลศึกษา 20(0.5) พ 23104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 23101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 23102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 23101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 23103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ว 23205 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร ์ 40(1.0) ว 23204 พลังงานทดแทน 40(1.0) 
ว 23210 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ส 23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 20(0.5) 
ส 23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 23901 แนะแนว 5 20 ก 23902 แนะแนว 6 20 

ก 23903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

8 ก 23904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

7 

ก 23905 ลูกเสือ 5 
20 

ก 23906 ลูกเสือ 6 
20 ก 23907 ยุวกาชาด 5 ก 23908 ยุวกาชาด 6 

ก 23909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ก 23910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 6 
ก 23911 ชุมนุม 5 10 ก 23912 ชุมนุม 6 10 
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23 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้อง 4-5 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23103 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 20(0.5) 
ส 23101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 23103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 23101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 23103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 23102 พลศึกษา 20(0.5) พ 23104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 23101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 23102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 23101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 23103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40(1.0) 
ว 23210 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ส 23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 20(0.5) 
ส 23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 20(0.5) อ 23202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40(1.0) 
อ 23201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40(1.0)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 23901 แนะแนว 5 20 ก 23902 แนะแนว 6 20 

ก 23903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

8 ก 23904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

7 

ก 23905 ลูกเสือ 5 
20 

ก 23906 ลูกเสือ 6 
20 ก 23907 ยุวกาชาด 5 ก 23908 ยุวกาชาด 6 

ก 23909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ก 23910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 6 
ก 23911 ชุมนุม 5 10 ก 23912 ชุมนุม 6 10 
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24 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้อง 6-7 (ภาษาไทย-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23103 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 20(0.5) 
ส 23101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 23103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 23101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 23103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 23102 พลศึกษา 20(0.5) พ 23104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 23101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 23102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 23101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 23103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 23201 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 40(1.0) ท 23202 การพูดเชิงสรา้งสรรค ์ 40(1.0) 
ว 23210 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ส 23202 เศรษฐศาสตรค์รอบครัว 40(1.0) 
ส 23201 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั 40(1.0) ส 23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 20(0.5) 
ส 23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 20(0.5)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 23901 แนะแนว 5 20 ก 23902 แนะแนว 6 20 

ก 23903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

8 ก 23904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

7 

ก 23905 ลูกเสือ 5 
20 

ก 23906 ลูกเสือ 6 
20 ก 23907 ยุวกาชาด 5 ก 23908 ยุวกาชาด 6 

ก 23909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ก 23910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 6 
ก 23911 ชุมนุม 5 10 ก 23912 ชุมนุม 6 10 

 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

25 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้อง 8-9 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-การงานอาชีพ) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./หน่วย

กิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./หน่วย
กิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 60(1.5) 
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 60(1.5) 
ว 23103 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 20(0.5) 
ส 23101 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) ส 23103 สังคมศึกษา ฯลฯ 60(1.5) 
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 23101 สุขศึกษา 20(0.5) พ 23103 สุขศึกษา 20(0.5) 
พ 23102 พลศึกษา 20(0.5) พ 23104 พลศึกษา 20(0.5) 
ศ 23101 ศิลปะ 40(1.0) ศ 23102 ศิลปะ 40(1.0) 
ง 23101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 23103 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 
  รวม 440(11.0)   รวม 440(11.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว 23210 วิทยาการค านวณ 3 20(0.5) ส 23202 เศรษฐศาสตรค์รอบครัว 40(1.0) 
ส 23201 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั 40(1.0) ส 23246 หน้าท่ีพลเมือง 6 20(0.5) 
ส 23245 หน้าท่ีพลเมือง 5 20(0.5) ง 23210 งานธุรกิจท่ัวไป 40(1.0) 
ง 23217 สร้างงานจากใบตอง 40(1.0)    
  รวม 120(3.0)   รวม 100(2.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 23901 แนะแนว 5 20 ก 23902 แนะแนว 6 20 

ก 23903 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

8 ก 23904 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

7 

ก 23905 ลูกเสือ 5 
20 

ก 23906 ลูกเสือ 6 
20 ก 23907 ยุวกาชาด 5 ก 23908 ยุวกาชาด 6 

ก 23909 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ก 23910 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 6 
ก 23911 ชุมนุม 5 10 ก 23912 ชุมนุม 6 10 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

26 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคติชนไชยา 1  รหัส ท21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการอ่านเพื่อพัฒนาตน  รหัส ท21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาอ่านคิดวิเคราะห์ 1  รหัส ท21203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาอ่านคิดวิเคราะห์ 2  รหัส ท21204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคติชนไชยา 2  รหัส ท22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเขียนเพื่อพัฒนาตน รหัส ท22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหลักภาษาเพ่ือการคิด 1 รหัส ท22203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหลักภาษาเพ่ือการคิด 2 รหัส ท22204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รหัส ท23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการพูดเชิงสร้างสรรค์  รหัส ท21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 1 รหัส ท23203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 2 รหัส ท23204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

27 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 รหัส ค21203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 รหัส ค21204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    รหัส ค22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 รหัส ค22203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 รหัส ค22204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    รหัส ค23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค23202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 รหัส ค23203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 รหัส ค23204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

28 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์   รหัส ว21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์   รหัส ว21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 1  รหัส ว21103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัส ว21104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1  รหัส ว21203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว21204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีวิทยาเพ่ิมพูน 1  รหัส ว21207 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีวิทยาเพ่ิมพูน 2  รหัส ว21208 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 1  รหัส ว21209 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์   รหัส ว22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์   รหัส ว22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 2  รหัส ว22103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัส ว22104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1  รหัส ว22203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว22204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมีเพ่ิมพูน 1  รหัส ว22205 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมีเพ่ิมพูน 2  รหัส ว22206 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 2  รหัส ว22207 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

29 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์   รหัส ว23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์   รหัส ว23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 3  รหัส ว23103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 3 รหัส ว23104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  รหัส ว23205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลังงานทดแทน  รหัส ว23204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์เพ่ิมพูน 1  รหัส ว23208 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์เพ่ิมพูน 2  รหัส ว23209 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 3  รหัส ว23210 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

30 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส21102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส21103 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส21104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาท้องถิ่นของเรา 1  รหัส ส21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาอาเซียนศึกษา  รหัส ส21203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 1   รหัส ส21241 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 2   รหัส ส21242 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส22102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส22103 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส22104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชารากฐานประชาธิปไตย  รหัส ส22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาจิตส านึกพลเมือง  รหัส ส22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 3   รหัส ส22243 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 4   รหัส ส22244 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

31 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส23102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23103 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส23104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชากฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับชีวิตประจ าวนั รหัส ส23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว รหัส ส23202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 5   รหัส ส23245 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 6   รหัส ส23246 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

32 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ21101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ21102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ21103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ21104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ22101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ22102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ22103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ22104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ23101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ23102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ23103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ23104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

33 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ21101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ21102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ22101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ22102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ23101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ23102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

34 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง21101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง21103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชางานธุรกิจเพ่ืออาชีพ  รหัส ง21213 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเลี้ยงไก่เนื้อ  รหัส ง21214 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง22101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง22103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาดอกไม้ประดิษฐ์  รหัส ง22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการจัดสวนถาด  รหัส ง22211 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง23101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง23103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาสร้างงานจากใบตอง  รหัส ง23217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชางานธุรกิจทั่วไป  รหัส ง23210 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

35 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 รหัส อ21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 รหัส อ21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 1 รหัส อ21203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 2 รหัส อ21204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 รหัส อ22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 รหัส อ22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 3 รหัส อ22203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 4 รหัส อ22204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 รหัส อ23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 รหัส อ23202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 5 รหัส อ23203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 6 รหัส อ23204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

36 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

37 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

38 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคติชนไชยา 1  รหัส ท21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการอ่านเพื่อพัฒนาตน  รหัส ท21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาอ่านคิดวิเคราะห์ 1  รหัส ท21203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาอ่านคิดวิเคราะห์ 2  รหัส ท21204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคติชนไชยา 2  รหัส ท22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเขียนเพื่อพัฒนาตน รหัส ท22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหลักภาษาเพ่ือการคิด 1 รหัส ท22203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหลักภาษาเพ่ือการคิด 2 รหัส ท22204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รหัส ท23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการพูดเชิงสร้างสรรค์  รหัส ท21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 1 รหัส ท23203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 2 รหัส ท23204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

39 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 ศึกษาวิเคราะห์  และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากสื่อต่างๆ    ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ  และค าท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่างๆจากการ   
การอ่านและปฏิบัติตามคู่มือ  แนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้  การคัดลายมือตังบรรจงครึ่ง
บรรทัด  การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง  ชัดเจน  เหมาะสมและสละสลวย  เขียนบรรยาย
ประสบการณ์  และเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียน
เรียงความ  การพูดสรุปใจความส าคัญ  พูดแสดงความคิดเห็น และประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เนื้อหาโน้มน้าวใจ   การวิเคราะห์การสร้างค า  การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  
และการจ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต   การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม  การท่องจ าบทอาขยาน  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  การใช้ภาษาในการสื่อสาร  เห็น
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  น าความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต  ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  อนุรักษ์
และสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป 
 
รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

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

รวมทั้งหมด   25    ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

40 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท21102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 ศึกษาวิเคราะห์  และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากสื่อต่างๆ    ระบุเหตุและผล  ข้อเท็จจริง  และข้อคิดเห็น  ตีความค ายาก  ระบุข้อสังเกตและ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  วิเคราะห์คุณค่าจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลาย การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง  ชัดเจน  เหมาะสมและสละสลวย  เขียนบรรยาย
ประสบการณ์  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อ  เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและโครงงาน  การพูดสรุปใจความส าคัญ  เล่าเรื่องย่อ  พูดแสดงความคิดเห็น และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ   พูดรายงานจากประเด็นที่ศึกษา  อธิบายลักษณะ
ของเสียงในภาษาไทย  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า และแต่งบทร้อยกรอง   การวิเคราะห์คุณค่าและ
ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจ าบทอาขยาน  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  การใช้ภาษาในการสื่อสาร  เห็น
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  น าความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต  ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  อนุรักษ์
และสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป 
 
รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

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

รวมทั้งหมด   23    ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

41 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา คติชนไชยา  1      รหัสวิชา ท21201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

  
ศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองไชยา  โบราณสถาน    เรื่องของวัดพระบรมธาตุ  วัดหลง   
วัดรัตนาราม   เอกลักษณ์ของเมืองไชยา   ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี   อาหาร  โบราณวัตถุ  ในเรื่อง
ของประวัติอวโลกิเตศวร  พระพุทธรูปปางมารศรีวิชัย  ปางสมาธิ  ประวัติท่านพุทธทาส  สวนโมกข์  
ประวัติโรงเรียนไชยาวิทยา  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
             โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  การะบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้าง
ความรู้    
ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง   มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  และมีจิตส านึก  ความภาคภูมิใจใน
ชุมชน  โรงเรียน  และท้องถิ่นของตน   
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
          1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของเมืองไชยา   และโรงเรียนไชยาวิทยาได้ 
          2.  อธิบายประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยา   และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาได้ 
          3.  อธิบายวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปรากฏในท้องถิ่นได้ 
          4.  อธิบายความเป็นมาและมีความรู้ความเข้าใจ   เกี่ยวกับแหล่งโบราณวัตถุในอ าเภอไชยาได้ 
          5.  สามารถเล่าประวัติของบุคคลในอ าเภอไชยาได้ 
          6.  ระบุแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอไชยาได้ 
 
รวมทั้งหมด   6    ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

42 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การอ่านเพื่อพัฒนาตน     รหัสวิชา ท21202                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

  
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการอ่าน  ฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่าน  จากแหล่งความรู้ประเภทต่างๆได้  เลือกอ่าน
หนังสือ  และสื่อต่างๆที่มีคุณค่าตามที่ก าหนด  และตามความสนใจ  สามารถอ่านจับใจความส าคัญ  อ่าน
ตีความ  วิเคราะห์   และถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอ่านได้อย่างถูกต้อง    อ่านและประเมินคุณค่าทีได้
จากบทกวีได้อย่างถูกต้อง  
             โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการอ่าน   และมีความรู้ความใจ  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 เพ่ือให้มีทักษะในการอ่าน  สามรถพัฒนาสมรรถภาพ  ตามหลักการอ่านออกเสียง  และอ่านในใจ 
 มีนิสัยรักการอ่าน  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
          1.  อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านหนังสือได้ 
          2.  ศึกษาความหมายของวรรณกรรม  และจัดแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้ 
          3.  มีความรู้และเข้าใจในหลักการวิเคราะห์วรรณกรรม  อ่านเพ่ือพินิจคุณค่าของวรรณกรรมได้ 
          4.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์   และอ่านเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณกรรมร้อยแก้ว
ประเภทสารคดีได้ 
          5.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์  และอ่านเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณกรรมร้อยแก้ว
ประเภทบันเทิงคดีได้ 
          6.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการิเคราะห์   และอ่านเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณกรรมร้อยกรองได้ 
 
รวมทั้งหมด   6    ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

43 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา การอ่านคิดวิเคราะห์ 1     รหัสวิชา ท21203                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

  
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่านจากสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ข้อมูลสาระสนเทศ

ข้อคิดเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่าน น าไปคิดวิเคราะห์ สรุปแนว คิดคุณค่าที่ได้น าไปประยุกต์ใช้
ด้วยวิจารณญาณ การอ่านระดับต่างๆ ประเภทวรรณกรรม แนวเรื่องแนวคิดหลัก และข้อมูลเสริม 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเสริมสร้าง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ประเภทของวรรณกรรม น าความคิดไปใช้
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เข้าใจการอ่านระดับต่างๆ 
2. แยกประเภทของวรรณกรรมได้ 
3. บอกแนวเรื่องแนวคิดหลักข้อมูลเสริมได้ 
 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

44 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การอ่านคิดวิเคราะห์ 2     รหัสวิชา ท21204                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

  
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่านจากสื่อต่างๆ นิทาน เพลง บทความต่างๆ เรียงความ

วรรณกรรมต่างๆ น าไปวิเคราะห์ สรุปแนวคิด คุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างสารกลับฉันทลักษณ์ ท่วงท านอง
เขียน การอ่านเชิงวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของสารฉันทลักษณ์ ท่วงท านองเขียน 
น าไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกโวหารการเขียนจากสื่อต่างๆได้ 
2. นักเรียนวิเคราะห์ร้อยกรองได้ 
3. นักเรียนอ่านเชิงวิเคราะห์ของสารที่แตกต่างกันได้ 

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

45 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท22101                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
  

 ศึกษาวิเคราะห์หลักภาษาเกี่ยวกับค า การสร้างค าสมาส การแต่งกลอนสุภาพ ฝึกอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านจับใจความส าคัญ สรุปความอธิบายรายละเอียด เขียนผังความคิด เพ่ือ
แสดงความเข้าใจ  อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องในบทเรียนต่างๆ 
อ่านหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน 
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนจดหมายเชิญวิทยากร เขียนจดหมายขอ
ความอนุเคราะห์ พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความ
น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล สรุปเนื้อหา 
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์  ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด และมีนิสัยรักการ
อ่าน      การเขียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

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

รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

46 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท22102                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
  

 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับค า
ราชาศัพท์ รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด วิเคราะห์และจ าแนก
ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสั งเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว  
หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่า หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า สรุปเนื้อหา วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวัฒนธรรม 
สามารถน าไปใช้ ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด และมีนิสัยรัก
การอ่าน      การเขียน 
รหัสตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

ท1.1ม.2/1  ม.2/2 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 
ท 2.1ม.2/1  ม.2/3ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6ม.2/7ม.2/8 
ท 3.1ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/5 
ท 5.1ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 

รวมทั้งหมด   24  ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

47 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา คติชนไชยา 2       รหัสวิชา ท22201                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
  

 ศึกษาค าสอนของท่านพุทธทาส ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งเป็นบทธรรมะขนาดสั้นและ
เหมาะสมกับเยาวชน เช่น คู่มือมนุษย์ มรดกที่ฝากไว้ ความกตัญญู จงท ากับเพ่ือนมนุษย์โดยคิดว่า...และ
ร้อยธรรมในค ากลอน ฯลฯ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน กระบวนการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาตน เป็นคนดี มีคุณธรรม และน าข้อคิดไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อธิบายค าสอนของท่านพุทธทาสที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้ 
 2. สามารถวิเคราะห์หลักค าสอนจากหนังสือมรดกท่ีขอฝากไว้ได้ 
 3. สามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากหนังสือความกตัญญูได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ค าสอนจากหนังสือ จงท ากับเพ่ือนมนุษย์โดยคิดว่า...
ได ้
 5. สามารถวิเคราะห์หลักค าสอน เพ่ือให้เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องร้อยธรรมในค ากลอนได้ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

48 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การเขียนเพื่อพัฒนาตน      รหัสวิชา ท22202                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
  

 การศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการเขียน ประเภทต่างๆ เขียนถูกต้องตามหลัก 
อักขรวิธีการเขียน การเขียนสะกดค า คัดลายมือ เขียนจดหมาย เขียนสรุปความ เขียนเรียงความ เขียน
รายงาน เขียนขยายความตามจินตนาการ เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนกรอก
แบบฟอร์มประเภทต่างๆ และมีมารยาทในการเขียน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการเขียนของตนเองได้
ถูกต้องตามหลักการและกลวิธีการเขียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

รวมทั้งหมด 
 

 1. อธิบายความหมาย หลักเกณฑ์การเขียนสะกดค าและสามารถเขียนสะกดค าได้อย่างถูกต้อง 
 2. อธิบายความหมาย ประเภท หลักเกณฑ์ในการเขียนจดหมาย สามารถเขียนจดหมายได้ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ส่วนประกอบของเรียงความ สามารถเขียนเรียงความ
ตาม 
              หัวข้อที่ก าหนดให้ได ้
 4. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบของรายงาน และสามารถเขียนรายงานได้  

5. มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทของการบันทึก และสามารถเขียนบันทึกได้ 
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคดเห็นและสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ 
 7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของแบบฟอร์ม และสามารถเขียนกรอกแบบฟอร์ม
ประเภทต่างๆได้ 
 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

49 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา หลักภาษาเพื่อการคิด 1      รหัสวิชา ท22203                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
  

  

 ศึกษาลักษณะของภาษาไทย อักษรไทยและการเขียนไตรยางศ์และการผันอักษร ส านวน สุภาษิต  
ค าพังเพย การอ่านออกเสียงค า แยกแยะและตีความจากการฟัง  ฝึกการใช้พจนานุกรม   เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาหลักภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าภาษาไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก การใช้กระบวนการคิดวิจารณ์  เล่าเรื่อง  สรุปความและขยายความ  และน าประสบการด้าน
ความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  ซื่อสัตย์    
มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ   
 

  
ผลการเรียนรู้ 
 
1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของภาษาไทยได้ถูกต้อง   
2. มีความรู้ความเข้าใจไตรยางศ์และการผันอักษร  
3. สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง   
4.  สามารถอ่านออกเสียงค าอ่านได้ถูกต้อง 
5.  สามารถใช้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ได้ถูกต้องตามความหมาย 
6.  สามารถจัดล าดับของเรื่องที่ฟังได้ 
7.  สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังได้ 
8.  ใช้พจนานุกรมเพ่ือการค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างคล่องแคล่ว 
   

 รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

50 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา หลักภาษาเพื่อการคิด 2      รหัสวิชา ท22204                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

  
ใช้หลักภาษาฝึกอ่านจับใจความส าคัญ  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ฝึกวิเคราะห์  ตีความ  

แสดงความคิดเห็น  ประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่าน  สรุปข้อคิด  สามารถอธิบายความของการเขียน   เขียน
จดหมาย  เขียนโฆษณา  ค าขวัญ  กรอกแบบฟอร์ม  เขียนอธิบายขั้นตอนต่างๆ  โดยสามารถสื่ อความได้
ตามวัตถุประสงค์การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  ฝึกแต่งค าประพันธ์
ประเภท  กาพย์ได้  ใช้ถ้อยค าส านวนสละสลวย มีเนื้อหาสาระน่าอ่าน  ส านวนภาษาถูกต้องเหมาะสม   
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและช่วยพัฒนาความคิด   มีมารยาทในการอ่านการเขยีน                                                                   

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก   การใช้กระบวนการคิดวิจารณ์  เล่าเรื่อง  สรุปความและขยายความ  น าประสบการด้าน
ความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  ซื่อสัตย์    
มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ   

  
ผลการเรียนรู้ 

1.  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
2.  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
3.  วิเคราะห์  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  และประเมินคุณคา่ของเร่ืองที่อ่าน 

4.  อ่านและคิดวิเคราะห์ความรู้และสรุปข้อคิด 
5.  อธิบายความหมายและความส าคัญของการเขียน 
6.  เขียนจดหมายสื่อสารได้ 
7.  เขียนโฆษณา ค าขวัญ  โดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
8.  เขียนกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือติดต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 
9.  เขียนอธิบายวิธีการและขั้นตอนต่างๆได้ 
10.  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ได้ 

รวมทั้งหมด    10   ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

51 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท23101                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

  
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม

ต่างๆ อ่าน ฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และวินิจฉัยเรื่องอย่างมี
เหตุผล อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและท่องบทอาขยาน เขียนย่อความ เขียนจกหมายกิจธุระ 
เขียนชี้แจงแสดงความคิดเห็น การใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย พูดและ
เขียนได้ชัดเจนถูกต้องเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ สามารถแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งการพูดและการ
เขียน อ่าน ฟัง และดู สิ่งที่มีประโยชน์ตลอดเวลาและมีมารยาทในการใช้ภาษา 
         โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสามารถ
น าไปใช้ชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดและมีนิ สัยรักการอ่าน การ
เขียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ท 1.1  ม.3/1,ม.3/2, ม.3/4 , ม.3/7 , ม.3/10 
          ท 2.1  ม.3/1 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 
          ท 3.1  ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/5 , ม.3/6 
          ท 4.1  ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/5 
          ท 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  , ม.3/4 
 
รวม 23  ตัวช้ีวัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

52 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท23102                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

  
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรม

ต่างๆ อ่าน ฟัง และดู อย่างมทีวิจารณญาณ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าและการแสดงความ
คิดเห็น เรื่องที่อ่าน ฟัง และดูอย่างมีเหตุผล อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและท่องอาขยาน 
เขียนคัดลายมือ การเขียนประวัติ เขียนรายงาน แต่งโคลงสี่สุภาพ การใช้ค าและการสร้างประโยคที่ซับซ้อน 
พูดและเขียน อ่าน ฟังและดู สิ่งที่มีประโยชน์ตลอดเวลาและมีมารยาทในการใช้ภาษา 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
         เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
         ท 1.1  ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/8 , ม.3/9, ม.3/10 
         ท 2.1  ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/9 , ม.3/10 
         ท 3.1  ม.3/2 , ม.3/4 , ม.3/6 
         ท 4.1  ม.3/2 , ม.3/4 , ม.3/6 
         ท 5.1  ม.3/1 , ม.3/2  ,ม.3/3 , ม.3/4 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

53 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์      รหัสวิชา ท23201                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

  
        ศึกษาหลักการเขียน จุดประสงค์ของการเขียน อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีของการเขียน คัดลายมือ 
เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนเรียงความ เขียนขยายความ เขียนสรุปความ เขียนบรรยาย เขียนเล่า
ประสบการณ์ เขียนโครงงาน เขียนสารโน้มน้าวใจ เขียนแสดงทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ  แต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11  
โคลงสี่สุภาพ มีมารยาทในการเขียน 
         โดยใช้ทักษะกระบวนการเขียน สร้างความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ มีกระบวนการนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         เพ่ือให้มีทักษะทางด้านการเขียน สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียนตามหลักการเขียนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ในการย่อความได้ 
2.อธิบายความหมาย ประเภท หลักการเขียนจดหมาย และสามารถเขียนจดหมายได้ 
3.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ส่วนประกอบของเรียงความและสามารถเขียนเรียงความในหัวข้อที่

ก าหนดให้ได้ 
4.มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึก ความหมาย ประเภทของการเขียนบันทึกและสามารถเขียนบันทึกได้ 
5.อธิบายความหมาย ส่วนประกอบของรายงานและสามารถเขียนรายงานได้ 
6.อธิบายความหมาย หลักเกณฑ์ของการเขียนบรรยายและสามารถเขียนบรรยายได้ 
7.มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนสารโน้มน้าวใจและสามารถเขียนโน้มน้าวใจได้ 
8.มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ลักษณะของร้อยกรองและสามารถแต่งบทร้อยกรองตามท่ีก าหนดได้ 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

54 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การพูดเชิงสร้างสรรค์      รหัสวิชา ท23202                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

  
ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการพูด จุดประสงค์ของการพูด หลักการพูด ประเภทของ

การพูด การพูดบรรยาย การพูดพรรณนา พูดแสดงความคิดเห็น พูดสุนทรพจน์ พูดอภิปราย พูดโต้วาทีพูด
สัมภาษณ์ ใช้น้ าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม และมีเนื้อหาน่าสนใจ ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ ความพอใจหรือ
คล้อยตาม มีมารยาทในการพูด 

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนภาษา การปฏิบัติ การท างานระบบกลุ่ม และมีความตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสมารถพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของตนเองให้ถูกต้อง
ตามหลักการ และวิธีการพูด สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูดได้ 
2.อธิบายหลักการเตรียมตัวก่อนพูดได้ 
3.รู้เข้าใจในการพูดแสดงความคิดเห็นและสามารถพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้ 
4.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอภิปรายและสามารถจัดการอภิปรายได้ 
5.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพูดสุนทรพจน์และสารมารถพูดสุนทรพจน์ได้ 
6.อธิบายความหมายความส าคัญ หลักเกณฑ์ในการโต้วาทีได้  
7.อธิบายความหมายขั้นตอนในการสัมภาษณ์และสามารถสัมภาษณ์ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
8.สามารถพูดในโอกาสต่างๆตามท่ีก าหนดสถานการณ์ให้ได้ 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

55 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การเขียนเชิงวิชาการ 1      รหัสวิชา ท23203                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

  
ศึกษา   วิเคราะห์   ก าหนดประเด็นปัญหา  ตั้งสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า  การรรวบรวม   การ

บันทึก  การจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ   สรุปความรู้  ข้อค้นพบ  และการน าเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 ฝึกทักษะ  การก าหนดประเด็นปัญหา   ตั้งสสมมติการศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม   การบันทึก    
การจัดการหมวดหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ  สรุปความรู้  ข้อค้นพบ  และการน าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ   ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้น  รวบรวม
ข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา   และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรอบรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า  แสวงหาความรู้  รวบรวม  
บันทึก  วิเคราะห์  และสรุปความรู้  ข้อค้นพบ  เห็นประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1.   ตั้งประเด็นปัญหา   โดยเลือกประเด็นที่สนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชนท้องถิ่น  ประเทศได้ 
2.   ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจได้ 
3.   ออกแบบ  วางแผน  โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
4.   ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้ 
5.   ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6.   วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 
7.   สังเคราะห์สรุปความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มได้ 
8.   น าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบได้ 
9.   บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

         
รวมทั้งหมด 9  ผลการเรียนรู้ 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

56 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การเขียนเชิงวิชาการ 2      รหัสวิชา ท23204                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

  
ศึกษา  กระบวนการ  ขั้นตอน  การวางแผน  การใช้ภาษาเพ่ือรายงาน  เขียนรายงานการศึกษา

ค้นคว้า  และการน าเสนอความรู้  ข้อค้นพบ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และออกแบบจัดท าโครงงาน  

 ฝึกทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  โดยเรียบเรียง  เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ  ข้อมูลอย่างมี

ความสัมพันธ์  สอดคล้อง   สมเหตุสมผล  มีเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ถูกต้อง  และสละสลวย ตาม

หลักการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และจัดท าเอกสารรายงานได้ถูกต้องตามหลักการหรือข้อก าหนด 

 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  และน าเสนอความรู้        

ข้อค้นพบ  เห็นความส าคัญและคุณค่าการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.   บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะได้ 

2.   วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างได้ 

3.   เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500  ค าได้ 

4.   น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral  individual  

presentation) หรือกลุ่ม (Oral  panel   presentation) ได้ 

5.   ใช้สื่อ  อุปกรณ์ในการน าเสนออย่างเหมาะสมได้ 

6.   เผยแพร่ผลงานสาธารณะได้ 

         

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

57 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

58 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 รหัส ค21203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 รหัส ค21204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    รหัส ค22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 รหัส ค22203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 รหัส ค22204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    รหัส ค23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค23202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 รหัส ค23203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 รหัส ค23204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

59 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ค21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จ านวนตรรกยะ

และสมบัติของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การน าความรู้เกี่ยวกับ

จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การ

สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิตไปใช้ใน  ชีวิตจริง  มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จาก

การมองด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านบน  ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์   

           โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

และการน าเสนอ 

        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการท างาน

อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด 

          ค 1.1  ม. 1/1,  ค 1.1  ม. 1/2       

  ค 2.2   ม. 1/1,  ค 2.2  ม. 1/2 

รวม   4   ตัวช้ีวัด 
 

 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

60 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ค21102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                              
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การน า

ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน  
สัดส่วน  การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล     การน าเสนอข้อมูล  แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  กราฟเส้น  แผนภูมิรูปวงกลม การแปล
ความหมายข้อมูล  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  
  โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน  การด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ค 1.1   ม. 1/3 
  ค 1.3   ม. 1/1,  ค 1.3  ม. 1/2,  ค 1.3  ม. 1/3                         
  ค 3.1   ม. 1/1 
รวม   5   ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

61 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม      รหัสวิชา ค21201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                              
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน

เรื่องต่อไปนี้  การประยุกต์ของรูปเรขาคณิต  จ านวนนับและร้อยละในชีวิตประจ าวัน จ านวนและตัวเลข 
ระบบตัวเลขโรมัน ตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข  การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลข
ยกก าลัง ในการคิดค านวณแก้โจทย์ปัญหา  การสร้างทางเรขาคณิต การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุม
ขนาดต่าง ๆ  การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
  โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง 
และศาสตร์อ่ืน ๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ 
2. ตระหนักความสมเหตุสมผลของค าตอบที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆได้ 
3. อ่านและเขียนภาษาโรมันได้ 
4. บอกค่าของตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานที่ก าหนดให้ได้ 
5. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นเลขฐานต่างๆได้ 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่เก่ียวกับการประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง

ได้ 
8. ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

62 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม      รหัสวิชา ค21202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                              
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาใน

เรื่องต่อไปนี้  การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของ
ประโยคเงื่อนไขและการให้เหตุผล   พหุนาม  การบวก  การลบเอกนาม การบวก การลบ การคูณและการ
หารเอกนาม   บทประยุกต์ แบบรูปของจ านวน  ข่ายงานและการประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 
  โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง 
และศาสตร์อ่ืน ๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
2. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 
3. สังเกตข้อความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการสร้างแผนภาพ 
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องชัดเจนและรัดกุม 
6. เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
7. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการด ารงชีวิตได้ 
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

63 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 รหัสวิชา ค21203                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาฝึกการคาดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการ

แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืนๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตรปกติในสาระต่อไปนี้  
ล าดับเชิงรูป  คณิตศาสตร์กับ  ICT  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เช่น  GSP  Euler  และ  Toolbox  อีกท้ัง  
การใช้เกมคณิตศาสตร์เสริมสมอง เช่น  เกม Sudoku  เกม 24  และ  เกม A-math  โดยสืบค้นหาจาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  เช่น  History  of  mathematics  Fibonacci  Number  และ  
Mathematical  Olympiad 

  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์        
ในระดับที่กว้าง ยาก และลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดที่
หลากหลาย  ฝึกให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดแจ้ง  ฝึกการท าโครงสร้าง  การเรียนรู้  การวางแผน  
และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ  สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องได้   

  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ  ความงาม ความกระชับ  และความชัดเจนของคณิตศาสตร์ ฝึกการ
ท างานอย่างมีระบบมีระเบียบ  มีวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่ก าหนดให้ได้ 
 2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
 3. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
 4. เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

64 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 รหัสวิชา ค21204                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิด

สร้างสรรค์  ฝึกการแก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืนๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตร
ปกติในสาระต่อไปนี้ 
  1.  การค านวณด้วยวิธีที่หลากหลาย  เช่น  เลขคณิต  เรขาคณิต 
  2.  จ านวนจริง 
  3.  เซต 
  4.  ล าดับและอนุกรม 
  สืบค้นหาจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  เช่น  Fractal  Geometry  ,  Mathematical  
Olympiad  ,  Math  and  Chess 
  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับที่กว้าง  ยาก  และลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้   กระบวนการคิดที่
หลากหลาย  ฝึกให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดแจ้ง  ฝึกการท าโครงสร้าง  การเรียนรู้  การวางแผน  
และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ ฝึกการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องได้   
  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ  ความงามความกระชับ  และความชัดเจนของคณิตศาสตร์  ฝึกการ
ท างานอย่างมีระบบมีระเบียบ  มีวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.  หาผลบวก  ผลลบ  ผลคณูและผลหารของจ านวนจริง 
 2.  เซต  การด าเนินการของเซต  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  และการแก้ปัญหา  หาล าดับและ
พจน์ทั่วไปของล าดับ 
 3.  หาล าดับและหาพจน์ทั่วไปของล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 
 4.  หาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

65 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค22101                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม    

การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  จ านวนอตรรกยะ รากที่สองและรากที่สามของ  
จ านวนตรรกยะ  การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การน าความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง  การสร้างทางเรขาคณิต  การน าความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน 
การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม     การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ค 1.1  ม. 2/1,  ค 1.1  ม. 2/2   
  ค 2.2  ม. 2/1,  ค 2.2  ม. 2/3,  ค 2.2  ม. 2/4,  ค 2.2  ม. 2/5   
รวม   6   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

66 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค22102                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พหุนาม การบวก  การลบ  และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนาม

ด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง  โดยใช้สมบัติการแจกแจง  ก าลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของก าลังสอง  พื้นที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  
การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไป
ใช้ในการแก้ปัญหา    
สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง  การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงเส้นขนาน สมบัติเก่ียวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
  โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ค 1.2  ม. 2/1,  ค 1.2  ม. 2/2 
  ค 2.1  ม. 2/1,  ค 2.1  ม. 2/2 
  ค 2.2  ม. 2/2 
  ค 3.1  ม. 2/1           
รวม   6   ตัวช้ีวัด 

 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

67 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค22201                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาใน

สาระต่อไปนี้  สมบัติของเลขยกก าลัง  สมบัติของเลขยกก าลัง การด าเนินการของเลขยกก าลัง  พหุนาม
และเศษส่วนของพหุนาม  การบวก การลบ การคูณ การหารของพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม    การ
ประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละ  การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน
และร้อยละ  การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต  การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน การสะท้อน 
การหมุน  และ   เทสเซลเลชัน 
  โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง 
และศาสตร์อ่ืน ๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. น าสมบัติของเลขยกก าลังไปใช้ในการคูณ  และการหารของจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่ มี
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

2. น าความรู้เรื่องเลยยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ  ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ได้ 
4. บวก  ลบ  คูณ  และหารพหุนามได้ 
5. บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนาม 
6. น าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
7. น าความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน  การสะท้อน  และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรืองาน

ออกแบบได้ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

68 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค22202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาใน

สาระต่อไปนี้  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง          
การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็น
ก าลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลังสอง สมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียว  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การแปร
ผัน การแปรผันตรง  การแปรผกผัน  การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
  โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง 
และศาสตร์อ่ืน ๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้  

๑. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
๒. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสองได้ 
๔. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผันต่อกันได้ 
๕. น าความรู้เกี่ยวกับการแปรผันไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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69 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 รหัสวิชา ค22203                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิด

สร้างสรรค์  ฝึกการแก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืนๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตร
ปกติในสาระต่อไปนี้ 
  1.  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
 2.  การแปลงทางเรขาคณิต 
 3.  พหุนาม 
 สืบค้นหาจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  เช่น  History of Mathematics  , 
Mathematical  Olympiad 
  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับที่กว้าง  ยาก  และลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้   กระบวนการคิดที่
หลากหลาย  ฝึกให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดแจ้ง  ฝึกการท าโครงสร้าง  การเรียนรู้   การวางแผน  
และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ  ฝึกการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการกับวิชา
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องได้  
  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ  ความงามความกระชับ  และความชัดเจนของคณิตศาสตร์ ฝึกการ
ท างานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีวินัย มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.  ให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้  บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่ก าหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
 2.  สามารถเลื่อนขนาน  สะท้อน  หมุน  เมื่อก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ 
 3.  บวก  ลบ  คูณและหารพหุนาม 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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70 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 รหัสวิชา ค22204                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิด

สร้างสรรค์  ฝึกการแก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืนๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตร
ปกติในสาระต่อไปนี้ 
  1.  เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น 
  2.  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
  สืบค้นหาจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  เช่น  Fibonacci  Number  ,  Fractal  
Geometry ,  Mathematical  Olympiad 
  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับที่กว้าง  ยาก  และลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้   กระบวนการคิดที่
หลากหลาย  ฝึกให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดแจ้ง  ฝึกการท าโครงสร้าง  การเรียนรู้  การวางแผน  
และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ  ฝึกการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการกับวิชา
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องได้   
  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ  ความงาม ความกระชับ  และความชัดเจนของคณิตศาสตร์ ฝึกการ
ท างานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.  หาเส้นตรง  ระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง  
เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
 2.  ด าเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
 3.  หาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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71 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค23101                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                              
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา พ้ืนที่ผิว การหาพื้นที่ผิว
ของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  ปริมาตร  การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา  ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การน าความรู้
เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  ความน่าจะเป็น 
เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ ข้อมู ลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
  โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ค 1.3  ม. 3/1,  ค 1.3  ม. 3/3 
  ค 2.1  ม. 3/1,  ค 2.1  ม. 3/2   
  ค 2.2  ม. 3/1  
  ค 3.1  ม. 3/1   
  ค 3.2  ม. 3/1       
 รวม   7   ตัวช้ีวัด 
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72 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค23102                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                              
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี     
สูงกว่าสอง  ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ใน   
การแก้ปัญหา  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การน าความรู้เกี่ยวกับ
การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การน าค่าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา  วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส  
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
  โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ค 1.2  ม. 3/1,  ค 1.2  ม. 3/2 
  ค 1.3  ม. 3/2 
  ค 2.2  ม. 3/2,  ค 2.2  ม. 3/3   
รวม   5  ตัวช้ีวัด 
 
 

 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

73 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค23201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาใน

สาระต่อไปนี้   กรณฑ์ที่สอง  รากที่สอง  การบวกและการลบจ านวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง  สมบัติของ
กรณฑ์ที่สองของจ านวนจริง  การหารากที่สอง  การด าเนินการของจ านวนจริงเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สอง  การ
แยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลังสอง  การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ  สมการก าลังสอง  สมการก าลังสอง  การแก้สมการ
ก าลังสองโดยวิธีท าเป็นก าลัง 
สองสมบูรณ์   การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร                             โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  พาราโบลา  ส่วนประกอบของพาราโบลา การหาสมการพาราโบลา การหา
ความยาวเส้นเลตัสเรกตัม  กราฟของพาราโบลา  พื้นที่ผิวและปริมาตร  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  
กรวยและทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว  
  โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง 
และศาสตร์อ่ืน ๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่ งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บวก  ลบ  คูณ  และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a  เมื่อ  a 0  โดยใช้สมบัติ ab a b    

เมื่อ a 0 และ  b 0   และ  
a a

b b
   เมื่อ a 0 และ  b 0   



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

74 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสอง

สมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 

4. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร   
2b b 4ac

x
2a

  
   เมื่อ  a 0  ได ้

5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
6. เขียนกราฟของพาราโบลาจากสมการที่ก าหนดให้ได้ 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
8. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวยและทรงกลมได้ 
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิว  และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

75 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค23202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาใน

สาระต่อไปนี้  การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผล
ทางเรขาคณิต  ทฤษฎีเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้าน
ขนาน  ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการดีกรีมีดีกรีไม่เกินสอง  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการดีกรีมีดีกรีไม่เกินสอง  วงกลม  สมบัติเกี่ยวกับวงกลม รูปหลายเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่า  เศษส่วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนาม  
สมการเศษส่วนของพหุนาม โจทย์ปัญหาสมการเศษส่วนของพหุนาม 
  โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง 
และศาสตร์อ่ืน ๆ  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอและพัฒนาความคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ  ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมด้านขนานในการ
ให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 

2. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองได้ 
4. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้ 
5. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมท่ีก าหนดให้ได้ 
6. บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 
7. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

76 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 5 รหัสวิชา ค23203                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิด

สร้างสรรค์  ฝึกการแก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืนๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตร
ปกติในสาระต่อไปนี้ 
  1.  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
  2.  การแยกตัวประกอบและเศษส่วนของพหุนาม 
  สืบค้นหาจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  เช่น  History  of  mathematics  ,  
Fibonacci  Number  ,  Fractal  Geometry ,  Mathematical  Olympiad  ,  Math  and  Chess     
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่    
กว้าง  ยาก  และลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดที่หลากหลาย  ฝึก
ให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดแจ้ง  ฝึกการท าโครงสร้าง  การเรียนรู้  การวางแผน  และการจัดการตาม
ความถนัดและศักยภาพ  ฝึกการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องได้   
  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ  ความงามความกระชับ  และความชัดเจนของคณิตศาสตร์ ฝึกการ
ท างานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  1.  แยกตัวประกอบของพหุนามได้ 
  2.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
  3.  หาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยม  การหาต าแหน่งที่ของ
ข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์  การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

77 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 6 รหัสวิชา ค23204                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิด

สร้างสรรค์  ฝึกการแก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืนๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตร
ปกติในสาระต่อไปนี้ 
  1.  สมการและอสมการ 
  2.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
  สืบค้นหาจากอินเตอร์ เน็ตเ พ่ือเ พ่ิมพูนประสบการณ์  เช่น  History  of Mathematics ,  
Fibonacci  Number, Fractal  Geometry ,  Mathematical  Olympiad  ,  Math  and  Chess  
  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับที่กว้าง  ยาก  และลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดที่
หลากหลาย  ฝึกให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดแจ้ง  ฝึกการท าโครงสร้าง  การเรียนรู้  การวางแผน  
และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ  ฝึกการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการกับวิชา
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องได้   
  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ  ความงาม ความกระชับ  และความชัดเจนของคณิตศาสตร์ ฝึกการ
ท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ  มีวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  1.  หาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา,  45 องศา และ 60 องศา  
  2.  การอ่านค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรือเครื่องคิดเลข   
  3.  การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการหาระยะทางและความสูง 
  4.  การแก้สมการ  อสมการ  และกราฟของสมการและอสมการ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

78 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

79 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 1  รหัส ว21103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 1 รหัส ว21104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1  รหัส ว21203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว21204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีวิทยาเพ่ิมพูน 1  รหัส ว21206 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีวิทยาเพ่ิมพูน 2  รหัส ว21207 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 2  รหัส ว21209 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 3  รหัส ว22103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 2 รหัส ว22104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1  รหัส ว22203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว22204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมีเพ่ิมพูน 1  รหัส ว22205 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมีเพ่ิมพูน 2  รหัส ว22206 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 4  รหัส ว22207 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

80 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 5  รหัส ว23103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 3 รหัส ว23104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  รหัส ว23205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลังงานทดแทน  รหัส ว23204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์เพ่ิมพูน 1  รหัส ว23208 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์เพ่ิมพูน 2  รหัส ว23209 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 6  รหัส ว23210 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

81 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ว21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของ

ส่วนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ด้วยวิธีการแพร่ และการออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การ
ล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ศึ กษา
เกี่ยวกับ  สารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้
เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
           โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ว 1.2  ม.1/1-18       
  ว 2.1 ม.1/1-10 
 
รวม   28  ตัวชี้วัด 
 

 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

82 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ว21102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอน

ความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการ
เลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่ งชั้น
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ 
ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
           โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ว 2.2  ม.1/1  
  ว 2.3 ม.1/1-7 
  ว 3.2 ม.1/1-7 
 
รวม   15  ตัวชี้วัด 

 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

83 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 1      รหัสวิชา ว21103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบ

ในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ  า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java 

และ c เป็นต้น ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้
เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเ อาแนวคิดเชิง
ค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 
     ว.4.2 ม.1/1 ม.1/2  

 
รวม 2 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

84 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ 1     รหัสวิชา ว21104                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ด้วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

85 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1     รหัสวิชา ว21203                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา ทดลอง เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือ

สถานการณ์ที่สังเกตพบ ออกแบบการทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร ก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ และวิธีการทดลองอย่างเหมาะสม บันทึกข้อมูล จัดกระท าข้อมูล 
น าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองได้สอดคล้องกับจุดประสงค์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาประเภท โครงสร้าง และ
หน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่ และการออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร 
การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทาง
เคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
           โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ออกแบบการทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เลือกใช้อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับวิธีการทดลอง บันทึกข้อมูล จัดกระท าข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ทดลอง อย่างเหมาะสม 
  2. มีทักษะในการใช้ ดูแล รักษากล้องจุลทรรศน์ และค านวณหาก าลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ 
  3. ทดลอง เปรียบเทียบ และอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
  4. ทดลองและอธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิส 
  5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

86 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  6. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ า พร้อมทั้งเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการ
ล าเลียงสาร 

7. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
8. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย และการตรวจสอบค่า pH ของ

สารละลายด้วยอินดิเคเตอร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  9. ทดลองการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
 
รวม   9   ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

87 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2     รหัสวิชา ว21204                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอน

ความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการ
เลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่ งชั้น
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ 
ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
           โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ออกแบบการทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เลือกใช้อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับวิธีการทดลอง บันทึกข้อมูล จัดกระท าข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ทดลอง อย่างเหมาะสม 
  2. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 
  3. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
  4. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่าย
โอนความร้อน 
  5. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อน โดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสีความร้อน 
  6. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น 
 
รวม   6   ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

88 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มพูน 1      รหัสวิชา ว21206                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายการค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล  

กฎของเมนเดล การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม มิวเทชันและผลที่
เกิดจากมิวเทชัน  เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม การโคลนยีน  การวิเคราะห์ DNA และการศึกษา      
จีโนม การน าเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ หลักฐานสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการและ
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร  การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล  
ก าเนิดของสปีชีส์ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา   
อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิต
วิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์และอธิบายการค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
2.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล 
3.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการถ่ายทอดยีนและโครโมโซมรวมทั้งการค้นพบสารพันธุกรรม 
4.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติของสารพันธุกรรม 
5.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์และอธิบายการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิดมิวเทชัน 
6.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน 
7.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม 
8.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย   น าเสนอการน าเทคโนโลยีของ DNAไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
9.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย น าเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และผลกระทบ

ทางด้านสังคมและจริยธรรมของมนุษย์ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

89 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

10. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

11. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
12.  ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการหาความถี่ของแอลลีล   และความถี่ของจีโน

ไทป์ในประชากรปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร 
13.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต และน าเสนอผลกระทบ

จาก  
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล 

14.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
15.  ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ      

การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  การตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิต  พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มของ
สิ่งมีชีวิตและการก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 

16. ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอ
รา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช  อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรสัตว์ 

17. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและน าเสนอคุณค่าของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์  ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

18. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยรวมทั้ง
ตระหนักถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

19.  สร้างสถานการณ์จ าลองแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิต 

20. วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต 
 
รวม  20  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

90 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มพูน 2      รหัสวิชา ว21207                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

การน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง และหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของเซลล์  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต             การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท า
ให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้  

2. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และ
ยกตัวอย่างธาตุต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต  
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิกและความส าคัญของกรด

นิวคลีอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต  
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต  
8. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

ท างานของเอนไซม์  
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

91 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 2      รหัสวิชา ว21209                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบ

ในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java 

และ c เป็นต้น ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้
เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิง
ค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. รวบรวม ข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตาม

วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 

 

รวม  2  ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

92 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ว22101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ

หมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์  ทดลองการแยกสารผสม  สภาพการละลาย ความเข้มข้น
ของสาร  กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน  สมบัติบางประการของดิน เชื้อเพลิง
จากซากดึกด าบรรพ์  พลังงานทดแทน โครงสร้างภายในโลก กระบวนการผุพังอยู่กับที่และการสะสมตัว
ของตะกอน ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ า  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6,ม 2/7, ม 2/8, ม 2/9, ม 2/10, ม 2/11,  ม 
2/12,ม 2/13,ม 2/14,ม 2/15,ม 2/16,ม 2/17  
 ว 2.1   ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6 
 ว 3.2   ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4,ม 2/5, ม 2/6, ม /7, ม 2/8 ,ม 2/9, ม 2/10 
  
รวม  33  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

93 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ว22102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและอธิบายอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน

ปัจจัยที่มีผลต่อคามดันของของเหลว แรงพยุง การจม การลอยในของเหลว พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ 
โมเมนต์ของแรง เครื่องกลอย่างง่ายและหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด การเปลี่ยนแปลง
พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และ
แหล่งของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ            
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 2.2  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6,ม /7, ม 2/8, ม /9, ม 2/10, 
    ม 2/11, ม 2/12, ม 2/13, ม 2/14, ม 2/15 
 ว 2.3  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6 
 
รวม  21  ตัวชี้วัด 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

94 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 3      รหัสวิชา ว22103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถว

ตามล าดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น Scratch, python, java, 
c ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการเคลื่อนที่ โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ โปรแกรมค านวณดัชนี
มวลกาย องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลป้องกันการ
เข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ
การคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท า
กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถ
น าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว.4.2   ม.2/1  ม.2/2  
รวม  2 ตัวชี้วัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

95 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ 2     รหัสวิชา ว22104                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้อง

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระบุสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นมีหลาย
อย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ที่ประสบ เช่น ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร การอาหาร ท าให้
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น โดยค านึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและ
สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ
น าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้ าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 5 ตัวชี้วัด 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

96 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 1     รหัสวิชา ว22203                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ การส ารวจ การ
ทดลอง สิ่งประดิษฐ์และทฤษฎี วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสารและท ากิจกรรมตามขั้นตอน
ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการ
ทดลอง ก าหนดและควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การระบุปัญหาและหัวข้อเรื่อง ในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นพ้ืนฐานในการท าโครงงานต่อไป 
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย และลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ วิ เคราะห์โครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้ 
3. ตั้งปัญหา ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง               

ที่สนใจจากการส ารวจสิ่งรอบตัวอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
4. ตั้งสมมติฐานและวางแผนการส ารวจตรวจสอบได้ 
5. เลือกวิธีการตรวจสอบ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
6. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้เหมาะสม 
7. วิเคราะห์ผลจากการทดลองและส ารวจประเมินความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อสรุปที่  7 

สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

97 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2     รหัสวิชา ว22204                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดและเลือกหัวข้อเรื่องในการท า  ศึกษาเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง เขียนเค้าโครงตามหัวข้อเรื่อง ด าเนินการ ทดลอง ส ารวจหรือประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล บันทึกผล 
วิเคราะห์ผล สรุปผล รายงานผลและเสนอผลงานได้เหมาะสม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลขั้นตอนการท าโครงงาน คิดหัวข้อเรื่องในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. สืบค้นข้อมูลศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 3. เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 4. ท าการทดลองตามขั้นตอนของเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 5. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 6. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

98 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมีเพิ่มพูน 1       รหัสวิชา ว22205                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ท โบร์ และ

แบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม         
เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ความหมายของระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรียงธาตุของนักวิ ทยาศาสตร์ แนวโน้ม
สมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และคาบ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เปรียบเทียบและอธิบายแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบกลุ่ม
หมอกได้ 

2. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้ 
3. อธิบายผลการศึกษาที่ท าให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอิเล็กตรอนในอะตอมอยู่ในระดับพลังงาน

ต่างๆกันได ้
4. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุเลขหมู่ เลขคาบ

และกลุ่มของธาตุในตารางธาตุได้ 
5. อธิบายแนวคิดของวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆเกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุเป็นหมวดหมู่จนได้เป็น

ตารางธาตุ พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัดหมวดหมู่ธาตุได้ 
6. สรุปแนวโน้มสมบัติต่างๆของธาตุตามหมู่และคาบ 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

99 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมีเพิ่มพูน 2       รหัสวิชา ว22206                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะ

และชนิดของพันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก พันธะโลหะ สูตร การเรียกชื่อและโครงสร้างสารประกอบ 
ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกเหตุผลที่แสดงว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารหรือพันธะเคมีได้ 
2. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้ 
3. อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้ 
4. ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออ

นิก 
5. อธิบายการเกิดพันธะโลหะ และใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได้ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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100 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 4      รหัสวิชา ว22207                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถว
ตามล าดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น Scratch, python, java, 
c ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการเคลื่อนที่ โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ โปรแกรมค านวณดัชนี
มวลกาย องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลป้องกันการ
เข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ
การคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท า
กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถ
น าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่

ผลงาน 
รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
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101 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ว23101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ ได้จากการส ารวจ อธิบายรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ที่ได้จากการส ารวจ อธิบาย
การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในระบบนิเวศ อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ท าลายสมดุลของระบบนิเวศ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ 
และโครโมโซม โดยใช้แบบจ าลอง อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และ
ค านวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไม
โทซิสและไมโอซิส ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรมพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรมและประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควร
ปรึกษาแพทย์ เพ่ือตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม อธิบายการใช้ประโยชน์
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดย
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน ศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ เข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ
ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม ยกตัวอย่างแนวทางการใช้
วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจ าลองและสมการข้อความ อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  วิ
ศึกษาปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของ
ปฏิกิริยา อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรด 
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102 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ระบุ
ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน จากการสืบค้นข้อมูล ออกแบบวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ       
การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ การอภิปราย  สรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสารมารถในการตัดสินใจ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 ม.3/1-6  
 ว 1.3 ม.3/1-11 
 ว 2.1 ม.3/1-8 
 
รวม   25  ตัวชี้วัด 
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103 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน      รหัสวิชา ว23102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย และค านวณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า

และความต้านทาน เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานอนุกรมและขนาน การต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ค านวณพลังงานไฟฟ้า การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การเกิดคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัม กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง 
การท างานของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดูกาล การ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นตกของดวงจันทร์และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล   
อภิปราย   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถตัดสินใจ  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเมาะสม   มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และ
ค่านิยมที่เหมาะสม  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และเห็นประโยชน์การด ารงชีวิตตามแนวทางปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
  ว 2.3  ม.3/1-21 
  ว 3.1  ม.3/1-4 
 
รวม   25 ตัวชี้วัด 
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104 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 5      รหัสวิชา ว23103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผลจะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการประมวลผลเป็นการกระท ากับข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้งานการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง
ทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่นตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจากข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPTการสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูลเหตุผลวิบัติ (logical 
fallacy)ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาดการรู้เท่าทันสื่อ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น
Scratch, python, java, c, AppInventorตัวอย่างแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ
การคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท า
กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถ
น าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2   ม.3/1 ม.3/2  
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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105 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ 3     รหัสวิชา ว23104                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้อง

วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืน
ฐานความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่ได้สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง และตัดสินใจเลือกใช้ให้
เหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและกรอบ
ของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นด าเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น าไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น 
โดยค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลาข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) 
และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึก
ทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว23205                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์กับของเล่น เครื่องกลอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งานในของเล่น  

การสร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่ก าหนดให้  ดัดแปลงหรือประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือ
หลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและอธิบายการท างานของของเล่น ด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ             
น าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน มุ่ งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มี เหตุผล                              
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ศึกษา สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบ และหลักการท างานของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ตามท่ีก าหนดให้ 
 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานบางชนิด เพ่ือใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 3. ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีท างานเชิงวิทยาศาสตร์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันและทดลองสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ตามแบบท่ีก าหนดได้ 
 4. ออกแบบ ดัดแปลงและพัฒนา เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์หรือชิ้นงานใหม่ เพ่ือให้สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน หรือเพ่ือการแข่งขันและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบชิ้นงาน 
 5. พัฒนาอุปกรณ์ โดยการดัดแปลง และประดิษฐ์อุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
 6. ทดลองและอธิบายการท างานของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดได้ 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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107 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา พลังงานทดแทน      รหัสวิชา ว23204                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน 

ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว และการน ามาใช้ประโยชน์
เป็นพลังงานทดแทน ความส าคัญ บทบาท และผลกระทบของพลังงานเหล่านั้นที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน มุ่ งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มี เหตุผ ล                                  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนและสามารถจ าแนกประเภทของพลังงานได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานน้ าและสามารถบอกประโยชน์ของพลังงานน้ าได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานลมและสามารถบอกประโยชน์ของพลังงานลมได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถบอกประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานชีวมวลและสามารถบอกประโยชน์ของพลังงานชีวมวลได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และสามารถบอกประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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108 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มพูน 1       รหัสวิชา ว23208                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด  เวลา  อัตราเร็ว  อัตราเร่ง  การ

เคลื่อนที่แนวตรง  โพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  การใช้ประโยชน์
จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  และการใช้ประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 
2  ยกตัวอย่างปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วยมาตรฐานนานาชาติ (หน่วยในระบบ  SI) ของปริมาณนั้น ๆ 

ได ้
3.  ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพันธ์ของระบบเอสไอ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของตัวน าหน้า

หน่วย   เพ่ือท าให้เป็นหน่วยที่โตขึ้นหรือเล็กลง 
4.  ตระหนักถึงธรรมชาติของการวัดในการทดลองที่มีความคลาด เคลื่อนที่เป็นไปได้มากบ้างน้อย

บ้างเป็นของธรรมดา  ขึ้นกับเครื่องมือที่ใช้วัด  วิธีการวัด  และความตั้งใจและฝีมือของผู้วัด 
5.  ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเป็นไปได้อย่างเหมาะสมในการทดลอง 
6.  อธิบายความหมายของเลขนัยส าคัญได้และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในการทดลอง 
7. ท าการทดลองง่าย ๆ โดยแสดงข้อมูลที่กะทัดรัด  ชัดเจน และแสดงการวิเคราะห์ด้วย

คณิตศาสตร์ รวมถึงการใช้กราฟเส้นตรงเพื่อประกอบการสรุปผลได้อย่างรัดกุม 
8.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการบอกต าแหน่งของวัตถุในแนวตรงและแกนอ้างอิง การบอก

ต าแหน่งของวัตถุในระนาบและแกนอ้างอิง 
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109 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

9.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความหมายของระยะทางและการ กระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ  เขียน     
สัญลักษณ์และรูปแทน การกระจัดของอนุภาคหรือวัตถ ุ

11.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการหาเวกเตอร์ลัพธ์ในหนึ่งมิติ 
12.  สืบค้นข้อมูล อธิบายการหาอัตราเร็ว  ความเร็ว  ความเร็วสัมพัทธ์ของอนุภาคหรือวัตถุและ

ทดลอง    เพ่ือหาอัตราเร็วของวัตถุโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
13.  สืบค้นข้อมูล อธิบายการหาความเร่งของอนุภาคหรือวัตถุ ทดลองเพ่ือหาความเร่งของวัตถุที่

ตกแบบเสรีและเขียนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 
14.  สืบค้นข้อมูลและหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนว

ตรงด้วยความเร่งคงตัว 
15.  สืบค้นข้อมูล อธิบายการเคลื่อนที่ในสองมิติ สามมิติ เวกเตอร์ ต าแหน่งและความเร็วในสอง

มิติ     ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ์ และกรอบอ้างอิงเฉื่อย 
16. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ  มวล  แรง แรงพ้ืนฐาน  แรงลัพธ์  น้ าหนัก  สภาพเสมือนไร้

น้ าหนัก   แรงกริยา  แรงปฏิกิริยา  แรงคู่ปฏิกิริยา  ศูนย์กลางมวล  ศูนย์ถ่วง 
17. ส ารวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพื่อรับรู้ผลของแรงที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม 
18. ส ารวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระท าต่อวัตถุกับสภาพ

การ     เคลื่อนที่ของวัตถุนั้น 
19  ส ารวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมการหาแรงลัพธ์เมื่อมีแรงมากกว่าหนึ่งแรงมากรระท าต่อวัตถุ 
20. สืบค้นข้อมูลและหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงโดยการสร้างรูป และการค านวณ 
21. ท ากิจกรรมแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพ้ืนผิวที่แรงเสียดทานน้อยและสามารถสรุปกฎการ

เคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตันได้ 
22. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนทีของวัตถุที่มีต่อความรู้สึกของผู้

ด าเนิน     กิจกรรม 
23. ท าการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งของวัตถุเม่ือมวลของวัตถุมีค่าคงตัว

และระหว่างมวลกับความเร่งเมื่อ แรงที่กระท าต่อวัตถุมีค่าคงตัวและสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่  2  ของนิว
ตัน 

24. ท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของความเร่งของวัตถุกับทิศทางของแรงที่
กระท าต่อวัตถุนั้น 

25. วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท าต่อวัตถุและน้ าหนักของวัตถุนั้น 
26. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของ นิวตัน 
27. สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดของความเร่ง  g  และ

ระยะห่าง       ระหว่างจุดศูนย์กลางของโลก 
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110 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

28. สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเกี่ยวกับสภาพเสมือนไร้น้ าหนัก 
29. สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์กลางมวล  ศูนย์ถ่วง 
30. น ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปประยุกต์ใช้ 

  
รวม  30 ผลการเรียนรู้ 
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111 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มพูน 2       รหัสวิชา ว23209                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์  คลื่นกล  เสียงและสมบัติของเสียง  เสียงและการได้ยิน  สเปกตรัม

ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  กัมมันตรังสี  ไอโซโทป  และการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและทดลองเก่ียวกับสมบัติของคลื่นพร้อมกับ ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ได้ 
2. อธิบายปรากฏการณ์คลื่นนิ่งและการสั่นพ้องพร้อมยกตัวอย่างได้ 
3. อธิบายและยกตัวอย่างเพ่ือแสดงว่าเสียงเป็นคลื่นกลแบบคลื่นตามยาว มีสมบัติการสะท้อน       

การหักเห  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
4. บอกได้ว่าเมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางนั้นจะคงตัว และ     

อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางต่าง ๆ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ จะมีค่าต่างกันด้วยพร้อมทั้งค านวณหา อัตราเร็วได้
จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  

5. อธิบายความหมายของความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง บอกความสัมพันธ์ระหว่างความ     
เข้มเสียง กับระดับความเข้มเสียงและค านวณหาปริมาณต่าง ๆ เมื่อก าหนดสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

6. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของการได้ยิน ได้แก่ หูกับการได้ยิน ระดับเสียง เสียงดนตรี คุณภาพ
เสียง มลภาวะของเสียง 

7. อธิบายและยกตัวอย่างของความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องของวัตถุ การสั่นพ้องของเสียง การเกิดบีตส์  
การเกิดคลื่นนิ่ง  การเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกและอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทก 

8. อธิบายการเกิดแถบมืดแถบสว่างบนฉากซึ่งเกิดจากแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ และการ          
เลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว   พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องเมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
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9. ทดลองและค านวณหาความยาวคลื่นของแสงสีต่าง ๆ โดยใช้เกรตติง 
10. อธิบายการกระเจิงชองแสงและน าไปอธิบายการมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ าเงิน 
11. อธิบายลักษณะการสะท้อนแสงที่ผิววัตถุลักษณะต่าง ๆ   สรุปเป็นกฎการสะท้อนของแสงได้

น ากฎการสะท้อนของแสงไปเขียนรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนเพ่ือแสดงและหาต าแหน่ง ขนาดภาพของวัตถุ
ที่อยู่หน้าผิวสะท้อนราบพร้อมทั้งอธิบายภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนและยกตัวอย่างประโยชน์ของกระจก
เงาราบ 

12. น ากฎการสะท้อนของแสงไปเขียนรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนเพ่ือแสดงและหาต าแหน่ง ขนาด
ภาพของวัตถุที่อยู่หน้า กระจกผิวโค้งทรงกลมพร้อมทั้งอธิบายการเกิดภาพเสมือนและภาพจริงที่อยู่หน้า
กระจกผิวโค้งทรงกลมและยกตัวอย่างประโยชน์ของกระจกเว้า  กระจกนูนในชีวิตประจ าวันได ้

13. อธิบายเกี่ยวกับการหักเหของแสงเพ่ือสรุปเป็นกฎของสเนลล์  และน ากฎของสเนลล์ไปสัมพันธ์กับ
ดรรชนีหักเหของวัตถุ เพ่ือหาต าแหน่งภาพของวัตถุท่ีเกิดจากการหักเหของแสงที่ผิวระนาบและผิวโค้งทรงกลมได้ 

14. อธิบายส่วนส าคัญของเลนส์  เขียนรังสีของแสงเพ่ือหาต าแหน่งของภาพที่เกิดจากเลนส์นูน
และเลนส์เว้า พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่าง  ระยะวัตถุ  ระยะภาพ  และความยาวโฟกัสได้และน า
ความรู้เรื่องเลนส์ไปอธิบายการท างานของทัศนอุปกรณ์และกล้องถ่ายรูปได้ 

15. อธิบายปรากฏการณ์การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ้ง มิราจ 
16. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งก าเนิดแสงกับความสว่างบน

พ้ืนที่ที่รับแสงหาปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้และน าความรู้เรื่องความสว่างไปจัดแสง
สว่างให้เหมาะสมในสถานที่ต่าง ๆ 

17. อธิบายเกี่ยวกับการท างานของตาคน เปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป การถนอมสายตา การใช้
เลนส์เพื่อช่วยในการมองเห็นของคนสายตาสั้นและยาว ได้  

 18. อธิบายความหมายของวัตถุโปร่งใส วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
 19. อธิบายความหมายของสารสีปฐมภูมิ แสงสีปฐมภูมิ ตลอดจนการมองเห็นสีต่างๆ ของตาคนได ้

 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 6      รหัสวิชา ว23210                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประมวลผล 

สร้างทางเลือก ประเมินผลจะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการประมวลผลเป็นการกระท ากับข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่ อ
การน าไปใช้งานการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง
ทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่นตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจากข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPTการสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูลเหตุผลวิบัติ (logical 
fallacy)ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาดการรู้เท่าทันสื่อ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น
Scratch, python, java, c, AppInventorตัวอย่างแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ
การคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท า
กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถ
น าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

114 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการใช้
งานอย่างรู้เท่าทันรวม 
 2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน 
 
รวม  2 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส21102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส21103 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส21104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาท้องถิ่นของเรา 1  รหัส ส21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาอาเซียนศึกษา  รหัส ส21203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 1   รหัส ส21241 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 2   รหัส ส21242 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส22102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส22103 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส22104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชารากฐานประชาธิปไตย  รหัส ส22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาจิตส านึกพลเมือง  รหัส ส22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 3   รหัส ส22243 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 4   รหัส ส22244 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

117 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส23102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23103 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์  รหัส ส23104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชากฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับชีวิตประจ าวนั รหัส ส23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว รหัส ส23202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 5   รหัส ส23245 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 6   รหัส ส23246 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

118 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาค้นคว้ามูลเหตุ การเกิดศาสนา ความจ าเป็นที่ต้องนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนา

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ที่
ส าคัญในประเทศไทย พิธีกรรมทางศาสนา ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก บุคคลที่เป็นแบบอย่างทาง
ศีลธรรม ความหมายและประโยชน์ของสมาธิ พร้อมแนวปฏิบัติ ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และชุมชนในสังคมประชาธิปไตย ระบบการเมือง การปกครอง
ต่างๆ ในปัจจุบัน และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนา เกิดความศรัทธา ส านึกในความเป็นไทย เห็น
ความส าคัญของการบริหารจิต ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี ท าประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , 
  ม.1/10 , ม.1/11 
 ส1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 
 ส2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 ส2.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 
รวม 23 ตัวชี้วัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

119 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์    รหัสวิชา ส21102               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาส าคัญ การศึกษาประวัติศาสตร์ 

ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุค
สมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเปรียบเทียบศักราชต่างๆ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย 
 เพ่ือให้เข้าใจในหลักการของการเปรียบศักราช การนับเวลา และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัยสังคม
ปัจจุบัน พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้พัฒนาตนเองและมีความรักชาติไทย ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1 ม.1/1 , ม.1/2 
 
รวม 2 ตัวช้ีวัด 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

120 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการผลิต การบริโภคและการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดความคุ้มค่า ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง กลไกราคาตลาด วิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงิน ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย รวมทั้งความร่วมมือของประเทศ
ต่างๆ ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ศึกษาที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัจจัย
ทางกายภาพทางสังคมที่มีต่อการเคลื่อนไหวของความคิดเทคโนโลยี สินค้าและประชากรในเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้มีวิจารณญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค ระบบธนาคารและสถาบันการเงิน เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของ
ลักษณะกายภาพที่มีต่อระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิตเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  
 ส3.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 ส5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  
 ส5.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 
รวม 14 ตัวชี้วัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

121 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์    รหัสวิชา ส21104               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองสมัยใดก็ได้ 
และเหตุส าคัญในสมัยสุโขทัย 
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถน าไป
ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ พร้อมทั้งน าไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ มีความรักความเป็นไทยใน
ชนชาติไทยของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส4.1 ม.1/3  
  
รวม 1 ตัวชี้วัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

122 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ท้องถิ่นของเรา 1   รหัสวิชา ส21201               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.0  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์สืบค้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงความเป็นมาของสุ

ราษฎร์ธานี เมืองเก่าสภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร เชื้อ
ชาติ ศาสนา รวมไปถึงการรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตน 
 โดยการใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหาการสืบค้นกระบวนการสร้าง
ความตระหนักคิดอย่างมีวิจารณญาณการฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพ่ือให้เห็นและเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของประวัติความเป็นมาของสุราษฎร์ธานี  และสุ
ราษฎร์ธานีเมืองเก่า สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น ประชากร เชื้อชาติ และการนับถือศาสนา และมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สืบต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของสุราษฎร์ธานี 
2. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของสุราษฎร์ธานีเมืองเก่า 
3. รู้และเขา้ใจสภาพทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. รู้และเข้าใจรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตน ตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
5. เห็นคุณค่าเกี่ยวกับเชื้อชาติ และการนับถือศาสนา 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

123 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา อาเซียนศึกษา    รหัสวิชา ส21203               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.0  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ตั้งอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงของอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ในการก่ อตั้งอาเซียน 
ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์อาเซียน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในด้านอัตลักษณ์ ธงประจ าชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจ าชาติ มรดกโลกในอาเซียน ทั้งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของอาเซียน  

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของอาเซียนในด้านต่างๆ 
๓. อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง

ปัจจุบัน 
๔. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน 
๕. อธิบายอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
๖. อธิบายสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน 
๗. อธิบายอัตลักษณ์ ตลอดจนธงประจ าชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจ าชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
๘. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของแหล่งมรดกโลกในอาเซียน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

124 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1   รหัสวิชา ส21241               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
แสดงออก แนะน าผู้ อ่ืนและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความเสียสละต่อสังคม 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่อง
ระเบิดออกจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์
นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
2. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอย่างประยุกต์ใช้พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

125 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 2   รหัสวิชา ส21242               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง
การเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่คนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูลปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยการ
เจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งและสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ ง และการวิพากษ์
นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนเองสนใจ 
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกัน

ปัญหาความขัดแย้ง 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

126 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22101               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

ศึกษาค้นคว้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
วิเคราะห์ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก โครงสร้างและ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก วันส าคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธ
ศาสนสุภาษิต  พิธีกรรมทางศาสนา การบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หน้าที่และ
มารยาทชาวพุทธ ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ศึกษาบทบาทความส าคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม กระบวนการในการตรา
กฎหมาย ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนา เกิดความศรัทธา ส านึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ของการบริหารจิต ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเองดี ท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ สถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , 
  ม.2/10 , ม.2/11 
 ส1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 
 ส2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
 ส2.2 ม.2/1 , ม.2/2  
 
รวม 22 ตัวชี้วัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

127 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์    รหัสวิชา ส22102               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่าง

ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูล จากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ตั้งและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคเอเชีย ที่ตั้งและความส าคัญ
ของแหล่งอารยธรรมตะวันออก และแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการคิด
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอเชีย จ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่มี
อยู่ และตกทอดมาถึงปัจจุบัน ในการศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์เอเชีย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การพัฒนาการ ความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ในเอเชียได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และแหล่งอารย
ธรรมส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ล้วนก าเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ า อารยธรรมเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการ
คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลังในปัจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  
 ส4.2 ม.2/1 , ม.2/2  
 
รวม 5 ตัวชี้วัด 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

128 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22103               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการลงทุน และการออม ปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการ การ

พัฒนาการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การแข่งขัน
ทางการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรป และแอฟริกา วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
ในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพ่ือให้มีวิจารณญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน และการออม มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพ ที่มีต่อระบบการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรป และแอฟริกา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4  
 ส3.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4  
 ส5.1 ม.2/1 , ม.2/2  , ม.2/3 
 ส5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
 
รวม 14 ตัวชี้วัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

129 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์    รหัสวิชา ส22104               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการกู้เอกราช ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้เอกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสมัยธนบุรี วีรกรรมและผลงานของบุคคลส าคัญของไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา ความสามัคคี ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ ในการท านุบ ารุง และ
พัฒนาชาติ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันรักชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส4.3 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  
  
รวม 2 ตัวชี้วัด 

 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

130 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา รากฐานประชาธิปไตย   รหัสวิชา ส22202               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.0  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาแนวคิด 4 ประการที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อธิบาย

ความหมาย ความส าคัญของอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ประเภทของความยุติธรรม 
ความเป็นส่วนตัว และความแตกต่างของพฤติกรรมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างอ านาจหน้าที่กับอ านาจซึ่งปราศจากอ านาจหน้าที่ ประเมิน กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลเสียที่เกิดจากการใช้
อ านาจหน้าที่ ผลประโยชน์และผลเสียของความเป็นส่วนตัว เปรียบเทียบความแตกต่างของความ
รับผิดชอบ คุณค่าและผลประโยชน์ของความรับผิดชอบ 
ระบุขอบเขตและข้อจ ากัดของอ านาจหน้าที่ แหล่งที่มาของความรับผิดชอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบ ความแตกต่างของความยุติธรรม ขอบเขตและข้อจ ากัดของความเป็นส่วนตัว 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตระหนักถึงคุณค่าความ
รับผิดชอบ ความยุติธรรม ในการเป็นพลเองดี ท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญในการปฏิบัติตนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. อธิบายความหมาย ความส าคัญของอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และความ

เป็นส่วนตัวได้ 
๓. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอ านาจหน้าที่และอ านาจซึ่งปราศจากอ านาจหน้าที่ได้ 
๔. สามารถประเมินกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับต าแหน่งที่มี

อ านาจหน้าที่ได้ 
๕. วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลเสียที่เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่ได้ 
๖. ระบุขอบเขตและข้อจ ากัดของอ านาจหน้าที่ได้ 
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131 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๗. ระบุแหล่งที่มาของความรับผิดชอบได ้
๘. ระบุผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามความรับผิดชอบได้ 
๙. เปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบ คุณค่า และผลประโยชน์ได้ 
๑๐. ระบุประเภทและความแตกต่างของความยุติธรรมได้ 
๑๑. อธิบายความแตกต่างในพฤติกรรมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้ 
๑๒. วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลเสียที่เกิดจากการรักษาความเป็นส่วนตัวได้ 

 
รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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132 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา จิตส านึกพลเมือง   รหัสวิชา ส22201               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.0  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ กระบวนการหาฉันทามติกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ศึกษา อธิบายขั้นตอนของการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย
สาธารณะในการแก้ไขปัญหาที่ศึกษา ระบุปัญหาที่จะศึกษาในโรงเรียน ชุมชน สังคม แหล่งข้อมูลที่ส าคัญใน
การได้มาซึ่งข้อมูลของปัญหาที่ศึกษา นโยบายที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ศึกษา จัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาที่ควรแก้ไขในโรงเรียน ชุมชน และสังคม ปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูล ปฏิบัติจัดท าแฟ้มผลงานและโครงการในการแก้ปัญหาที่ศึกษา น าเสนอนโยบายสาธารณะต่อ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ เห็นความส าคัญของ
นโยบายที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน และสังคม เพ่ือน าเสนอนโยบายสาธารณะ
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่ศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้เข้าใจความหมาย ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
๒. อธิบายขั้นตอนของการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 
๓. รู้เข้าใจกระบวนการในการหาฉันทามต ิ
๔. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน และสังคมท่ีควรแก้ไขได้ 
๕. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ควรจะแก้ไขได้ 
๖. เข้าใจกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสามารถปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่

ศึกษา 
๗. ระบุแหล่งข้อมูลที่ส าคญัในการได้มาซึ่งข้อมูลของปัญหาที่ศึกษาได้ 
๘. ระบุนโยบายที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ศึกษาได้ 
๙. ปฏิบัติจัดท าแฟ้มผลงานและโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาที่ศึกษา 
๑๐. น าเสนอนโยบายต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่ศึกษา 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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133 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 3   รหัสวิชา ส22243               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง

การเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่คนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยการ
เจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งและสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์
นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนเองสนใจ 
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
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134 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้ง 

๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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135 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 4   รหัสวิชา ส22244               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
แสดงออกแนะน าผู้อื่นและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติ

ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้ อ่ืน
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่อง
ระเบิดออกจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
๒. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เป็นแบบอย่างประยุกต์ใช้พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

136 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23101               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาใน 

ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก  พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประวัติสาวก  ชาดก   ศาสนิกชนตัวอย่าง  สังฆคุณ
และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการวธิี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  สวดมนต์  แผ่เมตตา  วธิีการบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  ความแตกต่าง
และยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของ 
ศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ  หน้าที่และบทบาทของชาวพุทธที่ดี  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญ
ทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ความแตกต่างของคดีอาญาและคดี
แพ่ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม    ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง การเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้งและ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน  ระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม  
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม  กระบวนการประชาธิปไตย   และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือให้รู้จักเหตุผล  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ตลอดจนน าแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม   

เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศาสนาที่ตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  หน้าที่และบทบาท
ของชาวพุทธที่ดี  และด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส1.1 ม.3/2 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 
 ส1.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/5   



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

137 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ส2.1 ม.3/1 , ม.3/2 ,ม.3/3 , ม.3/4 ,ม.3/5 
 ส2.2 ม.3/1 , ม.3/2 ,ม.3/3 , ม.3/4 
รวม  19  ตัวชี้วัด 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

138 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์    รหัสวิชา ส23102               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญในสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อการพัฒนาโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคโลก อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ที่มีผลต่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 
และสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้นวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ กระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
การเมืองภูมิภาคโลก  รวมทั้งความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1 ม.3/1 , ม.3/2 
 ส4.2 ม.3/1 , ม.3/2  
 
รวม 4 ตัวชี้วัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

139 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์  ค่านิยม  พฤติกรรมการบริโภคของคนใน

สังคม ซึ่งส่งผลเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมาหลักการและความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์  อุปทาน  จุดดุลยภาพ  ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด 
การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ  เงินฝืดโดยใช้นโยบายการเงิน  การคลัง  การว่างงาน  ภาษี  สหกรณ์  และการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคม  พร้อมทั้งเสนอแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย  โดยใช้ข้อมูลเชิง
ภูมิศาสตร์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่  แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต ้

 โดยใช้กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการน าข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 

เพ่ือให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ความจ าเป็นของการร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคที่มีอยู่จ ากัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนสามารถน าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปปรับ
ใช้เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  
 ส3.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6  
          ส5.1 ม.3/1 , ม.3/2 
 ส5.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5, ม.3/6  
รวม 17 ตัวชี้วัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

140 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์    รหัสวิชา ส23104              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราช

ธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ ทางด้านการเมือง การปกครองสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วง
สมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 เพ่ือให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล รักประเทศชาติ รู้เท่าทันเหตุการณ์ ภูมิใจในความเป็น
ไทย ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.3 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
 
รวม 4 ตัวชี้วัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

141 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน รหัสวิชา ส23201               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.0  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัวเกี่ยวกับชื่อบุคคล  บัตรประจ าตัวประชาชน 

กฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัว  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  การซื้อขาย
และขายฝาก การเช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  การกู้ยืมเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากร 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนสามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  และยังเป็นการจัดระเบียบสังคมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เข้าใจหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล และตระหนักถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล 

2. เข้าใจหลักเกณฑ์ส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน และวิธีการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

3. เข้าใจลักษณะของผู้เยาว์ และนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถท าได้ 
4. เข้าใจหลักเกณฑ์ของกฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัว 
5. เข้าใจหลักเกณฑ์ส าคัญของสัญญาซื้อขาย และขายฝาก และเข้าใจรูปแบบการท าสัญญาซื้อ

ขายและขายฝาก 
6. เข้าใจการท าหลักฐานการกู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ย และวิธีการช าระหนี้การกู้ยืมเงิน 
7. เข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติของการแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการย้ายถิ่น 
8. รู้และเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสิทธิหน้าที่ทางการศึกษา 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

142 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

9. รู้และเข้าใจ ตลอดจนเห็นความส าคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบก และปฏิบัติตนตาม
กฎจราจรได้อย่างถูกต้อง 

10. เข้าใจความหมาย ประเภทของภาษีอากร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

143 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา เศรษฐศาสตร์ครอบครัว   รหัสวิชา ส23202               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  1.0  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการผลิต  การบริโภค  การแลกเปลี่ยน  เงิน  ภาวะ

เศรษฐกิจ การหารายได้  และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว  
โดยใช้กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการน าข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 

เพ่ือให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีต่อภาวะ
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ  มีค่านิยมที่ดีในการผลิต  การบริโภค  และประหยัดอดออม ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม
พ้ืนฐานได ้

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสถาบันการผลิตและบริการ 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริโภคท่ีดี 
4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักหลักการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 
5. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของเงิน หน้าที่ของเงิน และบอกคุณสมบัติของเงินได้ 
6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวและแนวทางแก้ไข 
7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการหารายได้เพ่ิม สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครอบครัวให้

ประหยัด 
8. รู้และเข้าใจวิธีการจัดท าบัญชีรายได้และรายจ่าย 
9. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

144 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 5   รหัสวิชา ส23245               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง

การเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่น
ผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝ่หาความรู้และ
ยอมรับผล ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กาปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 ตระหนัก  เห็นคุณค่า  และภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนเองสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
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145 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวม 8  ผลการเรียนรู้ 
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146 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 6   รหัสวิชา ส23246               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการ

แสดงความเคารพ การสนทนา  การแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะ  อนุรักษ์สืบสาน  เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองเรื่องความอดทน รู้ จักใฝ่หา
ความรู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง   มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   เผยแพร่พระบรมราโชวาท
ในเรื่องการมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  หลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข้างใน  ไม่ติดต ารา  บริการ
รวมที่จุดเดียว  อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง  และการวิพากษ์
นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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147 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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148 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ21101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ21102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ21103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ21104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ22101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ22102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ22103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ22104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ23101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ23102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษา   รหัส พ23103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลศึกษา   รหัส พ23104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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149 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษา       รหัสวิชา พ21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ ภาวการณ์
เจริญเติบโตทางร่างกายของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการ
ทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะ
ต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจน
แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
และการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดง
วิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง 
การเพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อ่ืน การปรับปรุงและการ
น าไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค 
การควบคุมน้ าหนักตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้ เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพรักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีทักษ ะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
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ทักษะในการด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.1/1 , พ.1.1 ม.1/2 , พ.1.1 ม.1/3 , พ.1.1 ม.1/4 
พ.2.1 ม.1/1 , พ.2.1 ม.1/2  
พ.4.1 ม.1/1 , พ.4.1 ม.1/2 , พ.4.1 ม.1/3 , พ.4.1 ม.1/4 
พ.5.1 ม.1/1 , พ.5.1 ม.1/2 , พ.5.1 ม.1/3 , พ.5.1 ม.1/4 

รวม 14 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวิชา พ21102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬายืดหยุ่น และฝึกทักษะการบริหารร่างกาย 

การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายเน้นการเคลื่อนไหว เช่น การม้วน
หน้า ม้วนหลัง การยกตัว การท าราวด์ออฟ การท าล้อเกวียน การต่อตัวและการกลิ้งตัว  และการเล่นกีฬา
ยืดหยุ่นตามล าดับขั้นตอน โดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพ่ือให้มีวินัย เคารพกฎ มี
น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการเล่นและมีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ มีคุณธรรมและเห็น
คุณค่าของกิจกรรมพลศึกษา กีฬา เกม และน าไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ แก่ตนเองและส่วนรวม 
 
ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.3-1/1 , 3.1 ม.3-1/2 , 3.1 3-1/3  
พ.3.2 ม.3-2/1 , ม.3-2/2 , ม.3-2/3  ม.3-2/4 , ม.3-2/5 , ม.3-2/6 

รวม 9 ตัวชี้วัด  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

152 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษา       รหัสวิชา พ21103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ ภาวการณ์
เจริญเติบโตทางร่างกายของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการ
ทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะ
ต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจน
แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
และการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดง
วิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    
  โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา 
การแสดง การเพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อ่ืน การปรับปรุงและ
การน าไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค 
การควบคุมน้ าหนักตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
  เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

153 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทักษะในการด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.1/1 , พ.1.1 ม.1/2 , พ.1.1 ม.1/3 , พ.1.1 ม.1/4 
พ.2.1 ม.1/1 , พ.2.1 ม.1/2  
พ.4.1 ม.1/1 , พ.4.1 ม.1/2 , พ.4.1 ม.1/3 , พ.4.1 ม.1/4 
พ.5.1 ม.1/1 , พ.5.1 ม.1/2 , พ.5.1 ม.1/3 , พ.5.1 ม.1/4 

รวม 14 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

154 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวิชา พ21104                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชน์ของการเล่น

กีฬาเทเบิลเทนนิส  อุปกรณ์ สนาม สถานที่ใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้าง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เก่ียวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มารยาท  กฎ กติกา และ
มีทักษะพื้นฐานในการเล่น เช่น การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสิร์ฟ การตบ การตีลูกตัด การตีลูก
หมุน ลูกหยอด รูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะกลไกในการ
ออกก าลังกายโดย การร่วมเล่นกีฬา  รู้คุณค่าของการออกก าลังกาย กลยุทธ์ในการเล่นกีฬาสากล    ความมี
น้ าใจ และประโยชน์ของการท างานเป็นทีม การแข่งขัน ความส าคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ      อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    
 โดยน าเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่น
เกมและกีฬาเทเบิลเทนนิส  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มี
ความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลัง
กาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

155 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัด   
พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 
พ.3.2 ม.1/1 , พ.3.2 ม.1/2 , พ.3.2 ม.1/3 , พ.3.2 ม.1/4 , พ.3.2 ม.1/5 , พ.3.2 ม.1/6 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

156 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษา       รหัสวิชา พ22101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการ
วางตัวสามารถเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มี
ต่อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มี ผลต่อสุขภาพและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย            
        โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง 
การเพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อ่ืน การปรับปรุงและการ
น าไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและ
การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ทักษะในการด ารงชีวิตและน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

157 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัด   
พ.1.1 ม.2/1 , พ.1.1 ม.2/2  
พ.2.1 ม.2/1 , พ.2.1 ม.2/2 , พ.2.1 ม.2/3 , พ.2.1 ม.2/4  
พ.4.1 ม.2/1 , พ.4.1 ม.2/2 , พ.4.1 ม.2/3 , พ.4.1 ม.2/4, พ.4.1 ม.2/5 , พ.4.1 ม.2/6 , 
พ.4.1 ม.2/7 
พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

158 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวิชา พ22102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
           ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ในกีฬาแบดมินตัน ประวัติความเป็นมา กฎกติกาการเล่น และการแข่งขัน
กีฬาแบดมินตัน วิธีการรุกและการรับ การเล่นและการแข่งขันเป็นทีม การเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน 
การเล่นโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ ฝึกปฏิบัติโดยการจัดการแข่งขัน  
           เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ สามัคคี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาสุขภาพ
ตนเอง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาแบดมินตัน 
  
ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.3-1/1 , 3.1 ม.3-1/2 , 3.1 3-1/3  
พ.3.2 ม.3-2/1 , ม.3-2/2 , ม.3-2/3 , ม.3-2/4 , ม.3-2/5 , ม.3-2/6 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

159 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษา       รหัสวิชา พ22103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการ
วางตัวสามารถเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มี
ต่อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้การช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตใน
การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย            
         โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิ เคราะห์ การแสวงหา การแสดง 
การเพ่ิมพูนความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ภายใต้กรอบแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อ่ืน การปรับปรุงและการ
น าไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและ
การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ทักษะในการด ารงชีวิตและน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

160 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัด   
พ.1.1 ม.2/1 , พ.1.1 ม.2/2  
พ.2.1 ม.2/1 , พ.2.1 ม.2/2 , พ.2.1 ม.2/3 , พ.2.1 ม.2/4  
พ.4.1 ม.2/1 , พ.4.1 ม.2/2 , พ.4.1 ม.2/3 , พ.4.1 ม.2/4, พ.4.1 ม.2/5 , พ.4.1 ม.2/6 , 
พ.4.1 ม.2/7 
พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

161 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวิชา พ22104                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเล่ย์บอล ประวัติกีฬาวอลเล่ย์บอลใน

ทวีปเอเซีย ประวัติกีฬาวอลเล่ย์บอลในประเทศไทย วอลเล่ย์บอลกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ประโยชน์
ของการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล มารยาทในการเป็นผู้ เล่นและผู้ชมที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเล่ย์บอล ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล ทักษะการเคลื่อนไหวและการแตะชูลูก
ด้วยมือล่างสองมือและมือบนสองมือ ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือล่างและมือบน ทักษะการ
เสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยการกระโดดเสิร์ฟ ทักษะการกระโดดตบลูกวอลเล่ย์บอล ทักษะการสกั ดกั้น 
ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเป็นทีม การวางต าแหน่งของผู้เล่น กติกาการแข่งขันวอลเล่ย์บอล วิธีการเล่นเป็นทีม 
เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายรุก เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายป้องกันหรือฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน 
การเล่น ขนาดและอุปกรณ์การเล่น เจ้าหน้าที่และหน้าที่ ผู้ เล่น ผู้เล่นส ารองและผู้ฝึกสอน ข้อก าหนดการ
แข่งขัน การผิดระเบียบ น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวและน าข้อมูลมา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐาน
ตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    
 โดยน าเทคนิคการเรียนการสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่น
เกมและการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และ
สามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

162 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มี
ความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลัง
กาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 
พ.3.2 ม.3/1 , พ.3.2 ม.3/2 , พ.3.2 ม.3/3 , พ.3.2 ม.3/4 , พ.3.2 ม.3/5  

รวม 8 ตัวชี้วัด 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

163 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษา       รหัสวิชา พ23101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของ

ชีวิต วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที่มีต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนว
ทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่ เป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง 
มีการวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติ
และแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง 
การเพ่ิมพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน การ
ออกก าลังกายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การ
วางแผน การน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การก าหนด
และการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาใน
การออกก าลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

164 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทักษะในการด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3 
พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3 
พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 
พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.5.1 ม.3/5 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

165 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวิชา พ23102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตซอล  ประโยชน์ของการเล่นกีฬา

ฟุตซอล   สนามท่ีใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและ
สมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเคลื่อนที่และการทรงตัว ทักษะการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ทักษะการหยุดและบังคับลูก ทักษะการส่งและการสนับสนุนการเล่นฟุตซอล 
ทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล ทักษะการยิงประตูและทักษะการเป็นผู้รักษาประตู ( 
ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ) 

โดยน าเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอลสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การ
เล่นเกมและกีฬาฟุตซอล  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมทั้ง
การเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตซอล  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิต
สาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีใน
การออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข  
 
ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 
พ.3.2 ม.3/1 , พ.3.2 ม.3/2 , พ.3.2 ม.3/3 , พ.3.2 ม.3/4 , พ.3.2 ม.3/5 

รวม 8 ตัวชี้วัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

166 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษา       รหัสวิชา พ23103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของ

ชีวิต วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที่มีต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนว
ทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง 
มีการวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสามรถปฏิบัติ
และแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง 
การเพ่ิมพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน การ
ออกก าลังกายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบั ติ การ
วางแผน การน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การก าหนด
และการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาใน
การออกก าลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่ งที่เรียนรู้ มี



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

167 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทักษะในการด ารงชีวิต และน าความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3 
พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3 
พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 
พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

168 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวิชา พ23104                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมแฮนด์บอล 
ในเรื่องการส่งลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู  การเป็นผู้รักษาประตูในรูปแบบ   ต่าง ๆ  วิธีการ
เล่นในต าแหน่งต่าง ๆ  ทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีมและอ่ืน ๆ อย่างถูกต้อง  
ปลอดภัยและสนุกสนาน  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน  การแก้ไข  การเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือให้รู้หลัก
และวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง  มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต  มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 
 พ.3.2 ม.3/1 , พ.3.2 ม.3/2 , พ.3.2 ม.3/3 , พ.3.2 ม.3/4 , พ.3.2 ม.3/5 
 
รวม 8 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

169 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

170 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ21101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ21102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ22101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ22102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ23101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ   รหัส ศ23102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

171 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ      รหัสวิชา ศ21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ดนตรี 
ศึกษาให้เข้าใจเรื่องราวประวัติความเป็นมาในสังคีตนิยมด้วยข้อมูลในเรื่องลักษณะ ประเภทดนตรี 

ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่น วัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมอื่นๆ ถึงระดับสากลด้วยความคิดและ
ประสบการณ์ดนตรีอย่างอิสระ สามารถสื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์จากองค์ประกอบทางดนตรีทั้งไทย
และสากลได้ตามความถนัดและสนใจ เพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผลที่จะวิเคราะห์หาความแตกต่างในการสื่อความ
งามทางดนตรีด้วยการเปรียบเทียบ วิพากษ์วิจารณ์ ประเมินคุณค่าอย่างถูกต้อง ประณีตละเอียดอ่อนด้วย
ความซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรี  

นาฏศิลป ์
เข้าใจถึงการศึกษาค้นคว้าเรื่องราว หลักการ ข้อมูล ลักษณะ ประเภท ที่เป็นแบบอย่างเฉพาะของ

นาฏศิลป์และการแสดงนาฏศิลป์ด้วยนาฏยศัพท์ และสื่อภาษาท่าทางด้วยวิธีการสื่อด้วยความคิด
จินตนาการทางนาฏศิลป์ การแสดงและการละครให้เกิดความงามตามวัฒนธรรมในท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย
และสากลอย่างอิสระ การจัดการแสดงและการชมการแสดงนาฏศิลป์และการละครสร้างสรรค์ได้ตามหลัก
องค์ปะกอบของนาฏศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผล ความแตกต่างในหลักการ
ของการสื่อความงามทางนาฏศิลป์ ด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ละเอียดอ่อนในคุณค่า
เฉพาะทางนาฏศิลป์และการแสดง  

 

รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ 2.1 ม.1/1  ศ 2.1 ม.1/2  ศ 2.1 ม.1/3  ศ 2.1 ม.1/4  ศ 2.1 ม.1/5 
  ศ 2.1 ม.1/6  ศ 2.1 ม.1/7  ศ 2.1 ม.1/8  ศ 2.1 ม.1/9 
 ศ 2.2 ม.1/1  ศ 2.2 ม.1/2 
 ศ 3.1 ม.1/1  ศ 3.1 ม.1/2  ศ 3.1 ม.1/3  ศ 3.1 ม.1/4  ศ 3.1 ม.1/5 
 ศ 3.2 ม.1/1  ศ 3.2 ม.1/2 
รวม  18 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

172 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ      รหัสวิชา ศ21102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์เรื่องราวของรูปแบบ ความแตกต่างในงานศิลปวัฒนธรรมไทยและ

สากลในท้องถิ่น ตามความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจโดยอิสระสามารถสื่อสารถ่ายทอด

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยปั้นและงานสื่อผสมได้ตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให้เข้าถึงเหตุผลในการ

สร้างสรรค์และความงาม มีความรอบคอบ ประณีตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์งานรู้ศิลปะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ศ 1.1 ม.1/1   ศ 1.1 ม.1/2   ศ 1.1 ม.1/3   ศ 1.1 ม.1/4   ศ 1.1 ม.1/5  ศ 1.1 ม.1/6 

ศ 1.2 ม.1/1   ศ 1.2 ม.1/2   ศ 1.2 ม.1/3 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

173 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ      รหัสวิชา ศ22101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ดนตรี 
ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการ เทคนิควิธีการ การผสมวง การขับร้องบรรเลงและการใช้โน้ตดนตรี 

ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ทางดนตรี การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยและสากล อิทธิพลของดนตรีและ
วัฒนธรรมกับงานดนตรี อธิบายได้ถึงอิทธิพลความงามของดนตรีกับงานบันเทิงต่างๆ การ ดูแล จัดเก็บ 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางดนตรีได้ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ ความไพเราะ ความงามของ
ดนตรีในท้องถิ่นตนทั้งไทยและสากลได้อย่างอิสระตามความคิด เพื่อการ สร้างสรรค์งานดนตรีด้วย
กระบวนการจัดการกับความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการจัดการทางดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

นาฏศิลป ์ 
ศึกษาให้เข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการในการบูรณาการการแสดงทางนาฏศิลป์และการละคร 

การวิเคราะห์ เลือกใช้องค์ประกอบความงามของนาฏศิลป์และการละคร เพื่อน าไปใช้ในการเชื่อมโยงการ
แสดงนาฏศิลป์ การละคร และงานมหรสพไทยต่างๆ ทั้งในท้องถิ่นของไทยและสากลได้อย่างอิสระ ชื่นชม 
สามารถสร้างสรรค์งานาฏศิลป์และการแสดงทางวัฒนธรรมได้ตามกระบวนการนาฏศิลป์ด้วยความมั่นใจ 
เข้าใจ เห็นคุณค่าในการน าหลักการจัดการแสดงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ 2.1 ม.2/1  ศ 2.1 ม.2/2  ศ 2.1 ม.2/3  ศ 2.1 ม.2/4  ศ 2.1 ม.2/5  ศ 2.1 ม.2/6   

ศ 2.1 ม.2/7 
 ศ 2.2 ม.2/1  ศ 2.2 ม.2/2 
 ศ 3.1 ม.2/1  ศ 3.1 ม.2/2  ศ 3.1 ม.2/3  ศ 3.1 ม.2/4  ศ 3.1 ม.2/5 
 ศ 3.2 ม.2/1  ศ 3.2 ม.2/2  ศ 3.2 ม.2/3 
รวม  17 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

174 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ      รหัสวิชา ศ22102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาคุณสมบัติของสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  วิเคาระห์ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนในงาน

ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสากล รวมทั้งยุคสมัยต่างๆ ของทัศนศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชม สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์จากความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจ ใช้กระบวนการในการจัดการจัดการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยเทคนิควิธีต่างๆ สร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน ประเมินผล  วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ต่างๆ  ได้และเพ่ือให้มีความเข้าใจการน าหลักการทางศิลปะไป ใช้ สร้างสรรค์งานศิลปะ  งาน
โฆษณาได้จริงในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม  10 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

175 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ      รหัสวิชา ศ23101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ดนตรี 
ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบ ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของดนตรีไทย-สากล บทบาทหน้าที่ 

ของศิลปิน การสืบค้นเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดการสร้างสรรค์เพ่ือการแสดงออกทางดนตรี 
ตามความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ความงาม ความไพเราะของดนตรีได้อย่างมี 
หลักการ ใช้เหตุผลมาอธิบายวัฒนธรรม คุณค่าความส าคัญของดนตรี เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมั่นใจ 
 นาฏศิลป ์

ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของนาฏศิลป์และการละครของไทย การสื่อถ่ายทอด 
นาฏศิลป์และการละครผ่านการจัดการแสดงด้วยนาฏยศัพท์และภาษาท่าตามรูปแบบยุคสมัยต่างๆ ด้วย 
บทบาทหน้าที่ของศิลปินผู้แสดง เลือกแสดงออกในแบบละครกับชีวิตจริง และสามารถสืบค้นข้อมูล 
ข่าวสารในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และการละครแนวใหม่ๆ ตามความคิด ประสบการณ์ และ 
จินตนาการได้ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความเรื่องความงามในความหมายของนาฏศิลป์และการ 
ละครได้อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมั่นใจ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ 2.1 ม.3/1  ศ 2.1 ม.3/2  ศ 2.1 ม.3/3  ศ 2.1 ม.3/4  ศ 2.1 ม.3/5  ศ 2.1 ม.3/6   

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

ศ 3.1 ม.3/7 
 ศ 3.2 ม.3/1  ศ 3.2 ม.3/2  ศ 3.2 ม.3/3 
รวม  19 ตัวช้ีวัด 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

176 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ      รหัสวิชา ศ23102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกค์การออกแบบโดยใช้ทัศนธาตุ  เน้นคุณค่างานทัศนศิลป์ผ่านรูปแบบยุค

สมัยในผลงานทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งของศิลปะไทยและสากล รวมทั้งบทบาทหน้าที่การใช้เทคนิคสร้าง
งานศิลปะของศิลปิน การสืบค้น เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและการจักการทางเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะตาม ความคิดสร้างสรรค์  ประสบการณ์ จิตนาการ ความรู้ประทับใจ และการวิเคราะห์ตีความ
เรื่องราวต่างๆอย่างมีหลักการ เพื่อให้สามารถประยุกค์ ใช้ทักษะไปสู่อาชีพตามหลักการทางศิลปะและการ
จัดการแสดง นิทรรศการทางศิลปะ ทั้งการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมั่นใจ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1  ศ 1.1 ม.3/2  ศ 1.1 ม.3/3  ศ 1.1 ม.3/4  ศ 1.1 ม.3/5  ศ 1.1 ม.3/6   
ศ 1.1 ม.3/7  ศ 1.1 ม.3/8  ศ 1.1 ม.3/9  ศ 1.1 ม.3/10  ศ 1.1 ม.3/11 

รวม  11 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

177 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

178 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง21101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง21103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชางานธุรกิจเพ่ืออาชีพ  รหัส ง21213 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการเลี้ยงไก่เนื้อ  รหัส ง21214 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง22101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง22103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาดอกไม้ประดิษฐ์  รหัส ง22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการจัดสวนถาด  รหัส ง22211 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง23101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ  รหัส ง23103 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาสร้างงานจากใบตอง  รหัส ง23217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชางานธุรกิจทั่วไป  รหัส ง23210 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

179 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะเกี่ยวกับความส าคัญของพืชในด้านต่างๆ   การจ าแนกพืช  การ

เปรียบเทียบความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติการดูแลรักษาพืชที่
ปลูก 

ใช้กระบวนการทางการท างาน  การค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  ส ารวจและการบันทึกเห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   

ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกพืชเพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตประจ าวัน
รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับพืชกรรมอันเป็นปัจจัยหลักของการด ารงชีพของมนุษย์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม. 1/3 
รวม  3   ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

180 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง21103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์  สภาวะการเลี้ยงสัตว์ ของ

ประเทศไทย คุณสมบัติของนักเลี้ยงสัตว์ที่ดี หลัดการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์  ชนิดและประเภทของพันธุ์สัตว์
มาตรฐาน โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ วิธีการจัดการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น 
  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การให้อาหารสัตว์ และใช้วิธีการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการในการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น 
  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ สภาวะการ
เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย คุณสมบัติของนักเลี้ยงสัตว์ที่ดี  หลักการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ ชนิดและประเภทของ
พันธุ์สัตว์มาตรฐาน มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมสาขาการเลี้ยงสัตว์ และ
มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยมีวินัยและขยันอดทน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ง 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม. 1/3 
รวม  3   ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

181 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา งานธุรกิจเพื่อชีวิต  รหัสวิชา ง21213                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษางานอาชีพธุรกิจ  การประกอบธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการ

อาชีพธุรกิจ  ธุรกิจการค้าและการบริการ การจัดการการเงินและบัญชี เรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจหลักการ
พ้ืนฐาน ในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจ และการเขียน
โครงงานอาชีพธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 
  โดยใช้ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการตัดสินใจ  
ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการบริการ และทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 
  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความ
รับผิดชอบ  ความเสียสละ ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะ และประเภทของงานอาชีพธุรกิจได้ 
2. อภิปรายแนวทางการประกอบธุรกิจ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือท างานอาชีพธุรกิจ 
4. อธิบายแนวทางการจัดระบบงานและการจัดระบบคนได้ 
5. วิเคราะห์วิธีการจัดการสถานประกอบการ และการจัดการการตลาดได้ 
6. มีทักษะในการจัดการงานอาชีพธุรกิจ 
7. อธิบายรูปแบบธุรกิจการค้า การขาย และการบริการได้ 
8. อธิบายคุณสมบัติที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจได้ 
9. อธิบายประโยชน์ ขั้นตอนการท างบประมาณและการท าบัญชีได้ 
10. มีทักษะในการจัดการเงินทุนและบัญชี 
11. อธิบายหลักการพ้ืนฐานในการตัดสินใจประกอบธุรกิจได้ 
12. วิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจได้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

182 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

13. เขียนโครงงานอาชีพธุรกิจได้ 
14. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี เจตคติท่ีดีต่อการประกอบธุรกิจ 

รวม  14  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

183 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การเลี้ยงไก่เนื้อ   รหัสวิชา ง21214                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความเป็นมาสภาพการตลาด การคัดเลือกไก่เนื้อ การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ ลักษณะ

อาหารและการให้อาหาร การป้องกันรักษาโรคและศัตรูในไก่เนื้อและการจัดจ าหน่าย ส ารวจและวิเคราะห์ 
สภาพตลาด พันธุ์และอายุของไก่เนื้อที่จะน ามาเลี้ยง แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายไก่เนื้อ การจดบันทึก การ
ค านวณค่าใช้จ่าย การท าบัญชีรายรับรายจ่าย  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเลี้ยงดูให้อาหาร 
การป้องกันรักษาโรค และศัตรูของไก่เนื้อและจัดจ าหน่ายได้ 
          เพ่ือให้มีความเสียสละในการท างาน  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างประหยัด คุ้มค่า  
ถูกวิธี และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถความหมายความเป็นมา ความส าคัญและประโยชน์  ตลอดจนวิเคราะห์สภาพตลาด
ของไก่เนื้อได้ 

2. สามารถบอกชนิดอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ท่ีเหมาะสมและให้อาหารไก่เนื้อได้ 
3. สามารถบอกวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อในแต่ระยะได้ถูกต้อง   
4. บอกชื่อโรคที่เกิดขึ้นกับไก่เนื้อ ตลอดจนป้องกันโรคและศัตรูไก่เนื้อได้ 
5. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงานและการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 
6. สามารถการปฏิบัติงานเลี้ยงไก่เนื้อได้ตามกระบวนการท างาน 
7. สามารถสรุปผลการด าเนินการของไก่เนื้อได้ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

184 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง22101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษากระบวนการท างาน  การวางแผนการท างานและการผลิต  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและ

แนวทางแก้ไข  ศึกษาขั้นตอนการท างาน  การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน  การจัดตกแต่ง
บ้าน   
  ทักษะการคิดการวางแผนการท างาน  ทักษะการท างานการปลูกพืช  การใช้เครื่องมือช่าง  ทักษะ
การผลิตเครื่องดื่ม  
  มีบทบาทในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ตรงเวลาในการท างาน  มีจิต
สาธารณะ  ช่วยเหลือผู้อื่น  ประหยัด  รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
รหสัตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.2/1 ม.2/3  
 รวม    2  ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

185 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง22103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและสวน การปลูกผัก  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การผลิต

ปุ๋ย การ  ประกอบอาหารจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม รู้จักการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุ
ท้องถิ่น แสวงหาความรู้การแก้ปัญหาในการท างาน การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน กระบวนการ
เทคโนโลยีการสร้างสิ่งของ เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  

การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดย
การศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง อธิบาย สร้างต้นแบบแก้ปัญหาและเลือกใช้เทคโนโลยีตามสถานการณ์ ชื่นชม
การอยู่อย่างพอเพียง 

 มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมั่น ในการท างาน  
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

 ง.1.1  ม. 2/1  ม.2/3  
 

รวม 2 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

186 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา ดอกไม้ประดิษฐ์   รหัสวิชา ง22201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาเทคนิควิธีท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ  การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์การ

ตกแต่งเป็นช่อ  การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ปฏิบัติการเลือกแบบและวัสดุที่ท าดอกไม้  ท าเกสร  ใบ  และเข้าช่อ  ติดวัสดุตกแต่งเป็นดอกไม้

ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชี
รายรับรายจ่ายและประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะการออกแบบ  เลือกวัสดุ  และท าดอกไม้ประดิษฐ์  
จ าหน่ายได้  ใช้ทรัพยากรได้ถูกวิธีคุ้มค่า ประหยัด  ท างานประณีต  สะอาด  มีระเบียบ  มีความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์  และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตของตนเองในอนาคตได้ 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมายความส าคัญ  ประโยชน์และเทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้ 
2. มีความรู้  ความเข้าใจ  หลักการ  วิธีการ  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ เลือกใช้เก็บ

บ ารุงรักษา  วัสดุ  อุปกรณ์  การท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
3. มีความรู้  ความเข้าใจ  หลักการ  วิธีการ  การออกแบบและถอดแบบดอกไม้ 
4. ปฏิบัติการออกแบบ  เลือกวัสดุ  และประดิษฐ์ดอกไม้ 
5. ใช้ทรัพยากรได้ถูกวิธี  คุ้มค่า ประหยัด  ท างานประณีต  สะอาด  มีระเบียบมีความรับผิดชอบ  

ความซื่อสัตย์ 
6. มีความรู้  ความเข้าใจ วิธีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ค านวณราคาต้นทุนและก าหนดราคา

ขาย 
7. จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  พัฒนางานอย่างมี

ประสิทธิภาพสรุปผลการปฏิบัติ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

187 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การจัดสวนถาด   รหัสวิชา ง22211                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนการจ าแนกประเภทและรูปแบบของ

การจัดสวน วัสดุอุปกรณ์และสามารถใช้หลักการออกแบบและการจัดสวนถาดขนาด เล็ก  การดูแลรักษา 
การประเมินราคา การจัดจ าหน่ายผลผลิต 
  ปฏิบัติการออกแบบการจัดสวนถาดขนาดเล็ก  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  และพันธุ์ไม้ก ารดูแล
รักษาการประเมินราคา  การจดบันทึกการปฏิบัติงานการสรุปและประเมินผลการจัดจ าหน่ายผลผลิต 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการออกแบบและจัดสวนถาดขนาดเล็ก  เกิดจิตส านึก
ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพการจัดสวนถาด 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถจ าแนกประเภทของการจัดสวนทั่วไป 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนถาดขนาดเล็ก 
4. มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการออกแบบและการจัดสวนถาด 
5. มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

188 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง23101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  การดูแลรักษาผ้าและการตัด

เย็บ อาหารประเภทส ารับ งานช่างในบ้าน  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์และวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช 
การออกแบบเทคโนโลยีการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย การประเมินทางเลือกอาชีพ และวิเคราะห์แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ 
  ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการท างานการดูแลรักษาเสื้อผ้า   การติดตั้งประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน  การขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพ  ธุรกิจประเภทต่างๆระดับเทคโนโลยีการหางาน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย  การประเมินทางเลือกอาชีพและวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  การเลือกซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับลักษณะของงานการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์วิดิทัศน์มาช่วยน าเสนองาน  การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้างงานตามหลักการท าโครงงาน 
  โดยใช้ทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการแสวงหาความรู้ การปฏิบัติ และประเมินผลงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นข้อมูลเรียนรู้สื่อสารสนเทศและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรม
เห็นความส าคัญของการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริตและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

 
ง.1.1  ม.3/1  ม. 3/2  ม. 3/3 

   
รวม  3   ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

189 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง23103                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช การผลิตกล้าไม้ การท าปุ๋ยไว้ใช้เอง  การซัก 

ตากผ้าแต่ละชนิด การพับ การเก็บเสื้อผ้า การหางานหรือต าแหน่งที่วาง แนวทางเข้าสู่อาชีพ การประเมิน
ทางเลือกอาชีพ 
  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ งานในชีวิตประจ าวัน หลักการท าโครงงาน หลักพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนสคริปต์ 
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัล 
  น าเสนองาน การสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ ประเมินทางเลือก และอภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพ 
 กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  
 รหัสตัวชี้วัด    

 ง 2.1  ม.3/1 
   ง 4.1   ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 
 
รวม 4 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

190 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา สร้างงานจากใบตอง  รหัสวิชา ง23217                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานใบตอง  การเลือกใบตองและวัสดุตกแต่ง            

การประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆ การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  การประดิษฐ์  เพื่อจ าหน่าย 
การปฏิบัติงาน  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  ในการประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆ  เช่น  การห่อด้วยใบตอง     

การเย็บกระทงใบตอง  การประดิษฐ์กระทงลอย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  ค่าบริการ  จัดจ าหน่าย          
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการประดิษฐ์ใบตอง  สามารถให้บริการงานใบตอง
และจ าหน่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการท างาน
การจัดการ  สามารถท างานประดิษฐ์ใบตอง  และประเมินผลงานประดิษฐ์ใบตอง 

2.  เลือกใช้  เก็บบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานประดิษฐ์
ใบตอง 

3.  สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ใหม่ในการท างานประดิษฐ์ 
4.  มีความมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จ  เห็นคุณค่าของการท างาน  ท าอย่างมีความสุข 
5. มีความรู้  ความเข้าใจ วิธีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ค านวณราคาต้นทุนและก าหนดราคา

ขาย 
6.  มีกิจนิสัยที่ดี  ในการท างานด้วยความประณีตรอบคอบ  ปลอดภัยและสะอาด 

รวม 6  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

191 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา งานธุรกิจทั่วไป   รหัสวิชา ง23210                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

          ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย  ความหมาย หลักการ ความส าคัญ 
ประโยชน์ ประเภทของการประกันภัย  ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของธุรกิจแบบต่างๆ มี
ทักษะในการเลือกแบบธุรกิจใช้ในการประกอบอาชีพ  เห็นความส าคัญของงานธุรกิจที่มีต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน และจัดท าแผนธุรกิจตามองค์ประกอบที่ส าคัญ น าความรู้ไปใช้ในอนาคต วางแผนเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 
  ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม จากกิจกรรมอาชีพ 
โดยวิธีการเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการท างานธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่
ดีในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู้รายวิชา  

1.  บอกความหมาย ส าคัญของ หลักการ และประโยชน์ของการประกันภัยได้ 
2.  อธิบายลักษณะของการประกันชีวิต  และการประกันวินาศภัยได้ 
3. บอกประเภทของการประกันภัยได้ 
4.  บอกความหมาย ประโยชน์และจุดมุ่งหมายของงานธุรกิจได้ 
5.  สามารถวิเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยที่เหมาะสมได้ 
6.  จ าแนกประเภทของงานธุรกิจได้ 
7.  วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของงานธุรกิจแบบต่างๆได้ 
8.  บอกความรับผิดชอบของผู้ประกอบงานธุรกิจได้ 
9.  สามารถเลือกรูปแบบงานธุรกิจมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
10.  บอกความหมาย ความส าคัญ และประเภทของงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหย่อมได้ 
11.  วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหย่อมได้ 
12.  บอกความส าคัญของงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหย่อม(SME)ในระบบเศรษฐกิจได้ 
13.  สามารถวางแผนการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดหย่อมได้ 
14.  อธิบายวิธีการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพได้ 
15.  วางแผนเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการประกอบงานธุรกิจได้ 

รวม  15 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

192 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

193 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ21101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ21102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 รหัส อ21201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 รหัส อ21202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 1 รหัส อ21203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 2 รหัส อ21204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ22101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ22102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 รหัส อ22201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 รหัส อ22202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 3 รหัส อ22203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 4 รหัส อ22204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ23101 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ   รหัส อ23102 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 รหัส อ23201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 รหัส อ23202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 5 รหัส อ23203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 6 รหัส อ23204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

194 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ21101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง อ่านออกเสียงข้อความ ประโยค นิทาน บทร้อย

กรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกหรือระบุสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือและตอบรับการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใช้ภาษา  น้ าเสียง ท่าทางตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
 โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ 
 เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน มี
จิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 10 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

195 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ21102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังกิหรืออ่าน 

แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว วิเคราะห์เรื่องหรือ
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เทศกาลวันส าคัญ ประเพณีของเจ้าของภาษา วัฒนธรรม ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่าง 
ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ค้นคว้า บรรยาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์เข้าร่วม
กิจกรรม 
 เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน มี
จิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 10 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

196 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา อ21201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
พัฒนาทักษะการฟัง-พูด โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง 

กระบวนการพูด โดยใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนา ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และสนทนากับ

ชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะและมารยาทสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการสื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมีจิตสาธารณะ มีความรัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟัง 
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถพูด

น าเสนอในหัวข้อต่างๆ ได้ 
3. ใช้ภาในการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลโดยใช้ศัพท์ ส านวน 

โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/จ าลอง ในห้องเรียนและในสถานศึกษา 
5. มีความเชื่อม่ันในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวมทั้งหมดทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

197 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา อ21202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง  และค าอธิบายง่ายๆ 

การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู้อื่นให้รู้จักกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงานผ่านทักษะกระบวนการ
การบูรณาการ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรม

ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
4. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 

ประกอบ 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม 
6. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่

ในความสนใจของสังคม 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

198 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 1 รหัสวิชา อ21203               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 

เข้าใจ  ตีความ  วิเคราะห์  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  
สารคดี  บันเทิงคดี  จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็คทรอนิกส์  สามารถน าเสนอข้อมูล  เรื่องราว  หรือบทกวีได้
อย่างสร้างสรรค์  เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ  

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน    
2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง 

เหมาะสม 
3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่ 

อยู่ในความสนใจของสังคม 
4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรม

ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
5.  ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน  และเรื่อง 

สั้น 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

199 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 2 รหัสวิชา อ21204               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลอง โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และ
น าภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองมุ่งมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ มี
ความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ 
 เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน มี
จิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (Poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
5. ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

200 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ22101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงอ่านออกเสียงข้อความข่าวประกาศสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความ  คิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมและประสบการณ์ใกล้ตัวการแสดงตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาค้นคว้ารวบรวมสรุปข้อมูลและข้อเท็จจริงสามารถสื่อสารในสถานการณ์
จริงและจ าลองได้ 

โดยใช้กระบวนการการเรียนภาษาฟังพูดอ่านเขียนและการสื่อสาร 
เพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะมีวินัยความสามารถในการสื่อสารการ

ใช้ทักษะชีวิตการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
 

รหัสตัวช้ีวัด ต. 2.1ม. 2/1  
ต1.2ม. 2/1 
ต.1.3ม. 2/1  
ต1.1ม. 2/2 
ต. 4.2  ม. 2/ 2 
ต 3.1  ม. 2/1        
ต. 1.1  ม. 2/1   
ต 1.2  ม. 2/4   
ต   2.2   ม. 2/2         
ต 4.1 ม. 2/1  
ต. 1.3  ม. 2/3 

 
รวม11 ตัวชี้วัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

201 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ22102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาน ้าเสียงท่าทางภาษาในการสื่อสารข้อมูลค าขอร้องค าแนะน าข่าวบทความบทอ่านค าอธิบาย 

เครื่องหมายแผนผังตารางที่ใช้การเปรียบเทียบโฆษณาโครงสร้างประโยค  การเล่าเรื่อง บรรยาย ค าศัพท์ 
โรงเรียนอาหารเครื่องดื่ม สุขภาพ  บุคลิกภาพ สภาพอากาศ และสถานที่ เรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์
ตนเองประวัติความส าคัญของประเพณีต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงรวมทั้ง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

โดยใช้กระบวนการการเรียนภาษาฟังพูดอ่านเขียนกระบวนการปฏิบัติการเผยแพร่และ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดการสื่อสารใฝ่
รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นการท างานและมีจิตสาธารณะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนภาษา 

 

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

 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

202 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 รหัสวิชา อ22201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

ศึกษาข้อมูลภาษาท่าทาง น้ าเสียงโครงสร้าง ค าศัพท์ ส านวน ข้อความภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการ
สื่อสารกับชาวต่างประเทศ เช่น การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น รวมทั้ง
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว  ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชนให้คะแนะน า 
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของชุมชนท้องถิ่น หรือเกี่ยวกับตนเอง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมทั้งความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับ
ภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
และกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มี
บรรยากาศในการเรียน และกล้าแสดงออก มุ่งสูประชาคมอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. น าเสนอข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง สถานที่ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ

ของท้องถิ่น 
3. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร สินค้า O-Top ของท้องถิ่น  
4. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี วันส าคัญ ของเจ้าของภาษา

และของไทย 
5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน 

หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ถูกต้องเหมาะสม 
6. ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ ในกลุ่มประชากรอาเซี่ยนจาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอโดยการพูด และเขียน 
   รวม  6  ข้อ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

203 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 รหัสวิชา อ22202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะย่อยของ กระบวนการพูด ใช้

ภาษาสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ่งที่ฟัง ค าพูด น้ าเสียง กริยา
ท่าทาง สรุปความถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรค์และด าเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง 
เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม พูดน าเสนอตามหัวข้อที่ก าหนด  

 โดยใช้กระบวนการ ใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัย 
มุ่งม่ันในการท างาน และมีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

  เพ่ือ ให้เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรู้ โดยการอ่านเพื่อขยายโลกทัศน์ของตนเอง เพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2.ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะ สม ตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ 

เจ้าของภาษา 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
4.พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรม

ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
6. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล 

สั้น ๆ ประกอบ 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

204 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 3 รหัสวิชา อ22203               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลอง โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และ
น าภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ มี
ความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ในการสื่อสาร 
 เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน  ใฝ่
เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
2.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
3.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
4.ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง 

ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5.ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตาม มารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

205 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 4 รหัสวิชา อ22204               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์ การอ่านออกเสียงค า  วลี  ส านวน ประโยค ข้อความ  บทอ่าน  นิทาน  เรื่องสั้น  

โฆษณา ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง  ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง  เหตุการณ์ส าคัญ  
วัฒนธรรมไทย และของเจ้าของภาษา  ค าศัพท์ ส านวนภาษาของประโยค เหตุผล การแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง ข่าว บทความ เหตุการณ์  ระบุหัวข้อเรื่อง (Topic) ใจความส าคัญ (Main 
idea)  และตอบค าถาม เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม สรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากสิ่ง
ที่อ่าน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์เนื้อหา หรือข้อเจจริงในการเรียนภาษา 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการอ่าน และการเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค ข้อความ บทอ่านสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2.   เรียงล าดับค าตามโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคได้ 
3. อ่านบทอ่าน/ขั้นตอน/ค าอธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ และเขียน/ปฏิบัติตามได้ 
4. เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้ 
5.  เขียนอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 
6.  อ่านบทอ่านแล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียด ตอบค าถามได้ 

รวม  6  ข้อ 
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206 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ23101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ 
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบพูดสนทนาและเขียน
บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการ
พูดและการเขียนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา   การเปรียบเทียบ  การน าเสนอข้อมูล   และการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและ
น าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต1.1ม.3/1 ต1.1ม.3/2    
ต1.2 ม.3/1 ต1.2 ม.3/2ต1.2ม.3/3 
ต1.3 ม.3/1 ต1.3ม.3/2ต1.3ม.3/3 
ต2.1 ม.3/1ต2.1 ม.3/2  
ต2.2 ม.3/1 
ต3.1ม.3/1 
ต4.1 ม.3/1     

รวม   13  ตัวช้ีวัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

207 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ23102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ปฎิบัติการ ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  โดยใช้ค าศัพท์  ส านวน  และโครงสร้างทางภาษา  พูดและ

เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  ระบุใจความส าคัญ  รายละเอียด  แสดงความคิดเห็น  ขอและให้ข้อมูล  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  บรรยายความรู้สึกเรื่องที่ฟังและอ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน   เข้าร่วมกิจกกรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  ประเมินการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา   การเปรียบเทียบ  การน าเสนอข้อมูล   และการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและน าไประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม  8  ตัวช้ีวัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

208 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 รหัสวิชา อ23201                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
เข้าใจ  ตีความ  วิเคราะห์  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  

สารคดี  บันเทิงคดี  จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็คทรอนิกส์  สามารถน าเสนอข้อมูล  เรื่องราว  หรือบทกวีได้
อย่างสร้างสรรค์  เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ  

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน    
2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง 

เหมาะสม 
3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่ 

อยู่ในความสนใจของสังคม 
4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม   

ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
5.  ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่อง

สั้น   
 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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209 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 รหัสวิชา อ23202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์ การอ่านออกเสียงค า  วลี  ส านวน ประโยค ข้อความ  บทอ่าน  นิทาน  เรื่องสั้น  

โฆษณา ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง  ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง  เหตุการณ์ส าคัญ  
วัฒนธรรมไทย และของเจ้าของภาษา  ค าศัพท์ ส านวนภาษาของประโยค เหตุผล การแสดงความรู้ สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง ข่าว บทความ เหตุการณ์  ระบุหัวข้อเรื่อง (Topic) ใจความส าคัญ (Main 
idea)  และตอบค าถาม เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม สรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากสิ่ง
ที่อ่าน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์เนื้อหา หรือข้อเจจริงในการเรียนภาษา 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการอ่าน และการเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค ข้อความ บทอ่านสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2.   เรียงล าดับค าตามโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคได้ 
3. อ่านบทอ่าน/ขั้นตอน/ค าอธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ และเขียน/ปฏิบัติตามได้ 
4.  เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้ 
5.  เขียนอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 
6.  อ่านบทอ่านแล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความส าคัญ บอกรายละเอียด ตอบค าถามได้ 

รวม  6  ข้อ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

210 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 5 รหัสวิชา อ23203               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ใช้ภาษา และท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ให้ข้อมูล สื่อ ความหมาย ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง และอ่าน พูดออกเสียง ค า วลี ส านวนง่ายๆ 
ประโยค ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน บทสนทนา ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง แล้วถ่ายโอนเป็น
ถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดง ความคิดเห็นความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง 
เหตุการณ์ ส าคัญในชีวิตประจ าวัน การท างาน การศึกษาเทคโนโลยี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 โดยใช้กระบวนการ การท างานกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล การใช้ภาษาได้อย่างมีความหมายตาม
โอกาสต่างๆ ของการสื่อสาร การแสวงหาความเข้าใจ การน าไปใช้ 
 เพื่อให้เกิด ความเข้าใจในการฟัง พูด การสื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษา ใช้
ภาษาเพ่ือแสวงหาความรู้ และเพลิดเพลิน มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ 
ของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

2.พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ     ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

3.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
4.เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
5.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 
รวมทั้งหมด  5   ตัวชี้วัด 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

211 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มพูน 6 รหัสวิชา อ23204               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                จ านวน  0.5  หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสารด้านการอ่าน 

เขียน โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน การปฎิบัติงาน การสมัครงาน 
ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้อ่าน และเขียน ออกเสียง ค า วลี 
ส านวน ประโยคง่ายๆ ค าสั่ง ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ 
ทั้งท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความ
ของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง ในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง 
บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น 
และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการจัดการและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาในการแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าของภาษาและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่
ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2.พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

3.อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
4.พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ/์สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

212 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน 

6.เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
รวมทั้งหมด  6   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

213 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

214 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.  ความส าคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า              

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ 

และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึก

ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน

แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วของสังคมและ

เทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถากรด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามี

ศักดิ์ศรี และมีความสุข 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่จัด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่

ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระที่ 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่ เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข กับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ คือ 

การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 

และประเทศชาติ 

2.  วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ  

วิธีการที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา           

ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ

ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ส่งเสริมให้รู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 

ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด ารงชิวีติได้อย่างมีความสุข 

3.  ธรรมชาติและลักษณะวิชา 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ           
ที่เก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขาวงลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ 
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ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิต
และอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และ       
จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน เป็นต้น 
4.  คุณภาพของผู้เรียน 

     คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร 
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะ
ทางอาร์ม มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

    คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น 
ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 3 
 รู้ความต้องการ จุดเด่นจุดด้อยของตนเองตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหาง่ายๆ ของตนเองได้ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งใกล้
ตัวและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 รู้ความต้องการและความสนใจของตนเอง พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย รู้และเข้าใจปัญหาที่
ซับซ้อน มีการควบคุมอารมณ์และมีการแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ตัดสินในแก้ปัญหาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวี
การที่หลากหลายและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 รู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาและมีแนวทางในการแก้ปัญหา  เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีความสามารถ
จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการท างานในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง  ครอบครัวโรงเรียนและสังคม  สามารถค้นหา       

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายทันสมัย  และสามารถเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ความหมาย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 

ในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สรเงจิตส านึกในธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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เป้าหมาย 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีบิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายในการจัด      กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความช านาญ ทั้งวิชาการดูแลวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็นช่องทาง
ในการสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 

3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ 

4. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด ารงชีวิต และสร้างศีลธรรม              

จริยธรรม 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

หลักการจัด 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัด ดังนี้ 

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติทีชัดเจนเป็นรูปแบบ 
2. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จิตนาการ 

ที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
5. จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
6. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
7. ผˆเรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ถือเป็นหน้าที่และงานประจ าโดยค านึงถึงความ

ปลอดภัย 
8. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน มีส่วนร่วมในการจักกิจกรรม 
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน                                                                                                                                                                                               
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10. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน 

แนวการจัด 
  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยค านึงถึงแนวการจัดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การบูรณา
การโครงการ องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่างๆ  เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม             

ลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นต้น 
4. จัดกิจกรรมประเภทบริการต่างๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

 
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเวลาเรียน 

 1.   กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน

ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 2. กิจกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยตนเอง  ตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์                 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เช่น                   

ลูกเสือ – เนตรนารี โครงงาน ฯลฯ 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสังคม ชุมชน มีจิตสาธารณะ  
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การจัดเวลาเรียน 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ต้องมีเวลาเรียนประมาณ 20/ของ เวลา เรียน
ทั้งหมด บางกิจกรรมสามารถด าเนินการนอกเวลาเรียนก็ได้ ก าหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
 

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

กิจกรรม 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

- กิจกรรมนักเรียน 65 65 65 60 60 60 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

รวม 45 ชม. ( 15 ชม./ปี ) 20 ชม./ปี 

 
รวม 

120/ปี
การศึกษา 

120/ปี

การศึกษา 

120/ปี

การศึกษา 

360/ปีการศึกษา 

  
      การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/

คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

หลักการ 

         การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ กิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมี

จิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

แนวทางการประเมิน 

        สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ประการ คือ การ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ การตัดสิน  

              1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย

กิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
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                   1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด           

                   1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม ของ

ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 

                   1.3 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายกิจกรรม 

และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

                   1.4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ 

กิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้อง ด าเนินการ

ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้

อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

          2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อตัดสิน

เลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือ

สรุปผลการผ่านในแต่ละ กิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่

ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

              2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา  

                 2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน เป็นรายบุคคล

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษา ก าหนดนั้น ผู้เรียน

จะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  

                   2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 

                          2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

                   2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

            2.3 ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

            2.4 ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
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เกณฑ์การตัดสิน 

          ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา ก าหนด 

โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

       1. ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด ไว้ 

2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน  

         2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม และ ก าหนดเกณฑ์

การผ่านการประเมิน ดังนี้ 

               2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด 

                  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ 

                      ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

              2.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 

                       ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญ ทั้ง 3 ลักษณะ 

คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

                       ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญ กิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

               2.3 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา  

                   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ การศึกษานั้น  

                   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปี ในระดับ การศึกษานั้น 

แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนไม่ผ่าน 

        กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้อง ซ่อมเสริม

โดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผล การเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้

รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
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ข้อเสนอแนะ 

       การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

         1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยสถานศึกษา

ควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 

         2. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ  

           3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ จัด

กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม หรือโครงการ

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถ

ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินกิจกรรมพัฒนา 

           4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้  

               4.1 มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 

               4.2 มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน  

                  4.3 มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม  

               4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนด บทบาท

หน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ตามความ

เหมาะสม 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

                1. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมี ส่วน

ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

            2. ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุก

คนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

            3. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ มีความ

ทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียนและ

สถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
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            4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม  

            5. นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               

                 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากร ที่

เกี่ยวข้อง 

บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                  1. ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนา 

ผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  

             2. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 

             3. ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของ

ผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

                  4. ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการ

จัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 

            5. ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ในการร่วม

กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน  

            6. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อม

จัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผล  

               7. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วน าผลการจัดกิจกรรม มาพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไข 8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากร ที่

เกี่ยวข้อง 

  บทบาทของผู้เรียน                                                                                                                                                 

            1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และ

ความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

          2. เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

            3. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม 

          4. ร่วมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความเอาใจใส่ อย่าง

สม่ าเสมอ 
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          5. ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเอง และน าเสนอ ผลการปฏิบัติกิจกรรม

ต่อครูผู้รับผิดชอบ 

          6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลัง การปฏิบัติ

กิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

             1. ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 

                                                                                                                                                                    

บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 

       1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สถานศึกษาและ

ชุมชน  

     2. ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองเพ่ือประกอบ การตัดสินใจในการ

เลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  

      3. ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาของ

ผู้เรียน  

      4. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน  

     5. ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรม ของผู้เรียน 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเสนอไว้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความ เหมาะสม ดังนี้ ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน ์กิจกรรม

นักเรียน - ด้านการศึกษา - ด้านอาชีพ - ด้านส่วนตัว และสังคม - กิจกรรมชุมนุม ชมรม – กิจกรรมจิต

อาสา 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

224 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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พุทธศักราช 2551 

 

เป้าหมาย 
     

กิจกรรมแนะแนว 
 
ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ 
ด้านส่วนตัว และสังคม 

 กิจกรรมนักเรียน 
 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษา
วิชาทหาร 

 กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณะประโยชน์ 
 
กิจกรรมจิตอาสา 
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แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

1. หลักการ 

          การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  อันจะ

น าไปสู่สมรรถนะท่ีส าคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยน าไปบูรณาการในการ

จัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน  และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่

ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้าน

การศึกษา ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและ

ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน 

 

สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4. ความสารถในการใช้ทักษะชีวิต  

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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2. วิสัยทัศน์  
ตามแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) การแนะแนวมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
และสังคม เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุขอยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีด้วยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 งานแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา มุ่งจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรี ยนให้รู้จัก
และเข้าใจตนเองตามศักยภาพ รู้จักสภาพแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหา รู้วิธีการแสวงหาและใช้
ข้อมูลสารสนเทศ วางแผนชีวิต ด้านการศึกษา อาชีพ รวมถึงการปรับตัว อยู่ในสังคม ได้อย่างเหมาะสม มี
ความสุข โดยครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างกัลยาณมิตร 
 
3. พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ โดยใช้กระบวนการแระแนวดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
2. ยกระดับคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
4. วัตถุประสงค์ 

        1.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

        2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคม 

        3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

5. ขอบข่าย 

          การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้  

           1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จักแสวงหา

และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี

วิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

          2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ อย่างหลากหลาย มี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบ อาชีพตามที่ตนเองมีความ

ถนัดและสนใจ  
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           3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อ่ืน 

รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะชีวิต และสามารถ

ปรับตัว ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

6. เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การเปลี่ยนของสังคม มีภูมิคุ้มกัน 

สามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุขและพอเพียง 

2. สถานศึกษามีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว

หรือจิตวิทยาการแนะแนว 

3. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือจัดระบบแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการแนะแนว 

5. มีภาคีเครือข่ายมามีส่วนร่วม 

 

7. แนวการจัดกิจกรรม 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน  

2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ สถานศึกษา และ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ

สังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ ผู้เรียนและเป้าหมายของ

สถานศึกษา โดยครูผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม  

4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษา และชั้นปี 

5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม 

หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล  

6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา 

เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล  

7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด กิจกรรม  

8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 
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8. การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

           การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีภารกิจ  ที่

รับผิดชอบดังนี้  

           ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

โดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน น าผลการประเมินไปพัฒนา

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

              ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน ผู้ปกครอง  มีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน โดยประสานร่วมมือ กับครูผู้จัด

กิจกรรม ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

              การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม  กิจกรรม และ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ดังนี้  

             ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ้นงาน/คุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

            ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน  การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

9. การแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องช่วยเสริม
โดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้
รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะเป็นรายกรณีไป 
 

      
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

229 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สัดส่วนของกิจกรรมแนะแนว 
 

 
ระดับชั้น/ด้าน 

การศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม  
รวมทั้งสิ้น 1 2 รวม 1 2 รวม 1 2 รวม 

ม.1 4 4 8 2 2 4 14 14 28 40 
ม.2 5 2 7 5 5 10 10 13 23 40 
ม.3 7 13 20 4 4 8 9 3 12 40 
รวม 16 19 35 11 9 20 33 32 65 120 
ม.4 7 6 13 9 6 15 6 6 12 40 

ม.5 4 4 8 2 2 4 14 14 28 40 

ม.6 13 9 22 5 4 9 2 7 9 40 

รวม 24 18 42 16 15 31 22 25 47 120 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 1       รหัสวิชา ก21901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษา ส ารวจตนเองเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคมกับเพ่ือนต่างเพศ การสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 
การเลือกต้นแบบในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง
และบุคลิกภาพ การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และการจ าแนกข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ส ารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเองได้ 
2. ความหมายและสาเหตุของปัญหา 
3. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง 
4. ค้นหาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเองได้ 
5. ส ารวจความสนใจในอาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได้ 
6. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 
7. สามารถจ าแนกข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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231 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 2       รหัสวิชา ก21902                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน การจ าแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกัน
และท างานเป็นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มี
วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ส ารวจนิสัยการเรียนและผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 
2. ส ารวจข้อดีของตนเองและผู้อื่น 
3. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 
4. สามารถจ าแนกอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับตน  
5. สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
6. ใช้สาธารณสมบัติอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. สามารถท างานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

232 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 3       รหัสวิชา ก22901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ 
การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
และชื่นชมในความดีงามของผู้อ่ืน การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มี
วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ 
2. สามารถพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง 
3. สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองด้านการเรียนและบุคลิกภาพ 
4. สามารถพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง  
5. แสดงความชื่นชมในความดีงามของผู้อื่นได้  
6. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้  
7. สามารถเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

233 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 4       รหัสวิชา ก22902                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการร่วมตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของครอบครัว ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้ตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ หน้าที่
ส าคัญและการท างานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม 
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มี
ค่านิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของครอบครัว 
2. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. สามารถใช้ภาษาไทยถูกต้องชัดเจน 
4. สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาให้กับตนเอง  
5. สามารถสร้างสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น  
6. ระบุหน้าที่ที่ส าคัญของตนเองที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้  
7. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

234 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 5       รหัสวิชา ก23901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การ
วางแผนเลือกทางการศึกษาต่อ การรักนับถือตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
และชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหา
และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การคิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาเป็น   
2. ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง   
3. การวางแผนเลือกทางการศึกษาต่อ  
4. การรัก นับถือตนเองและผู้อ่ืน   
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล   
6. การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   
7. การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน  
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

235 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 6       รหัสวิชา ก23901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญา
ควบคุมอารมณ์ การจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผู้อ่ืน การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การท างาน
ร่วมกันและการเป็นผู้น า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม 
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มี
ค่านิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน   
3. สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
4. สามารถจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผู้อ่ืน  
5. ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
7. แสดงบทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

236 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(4  ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 
2. เรียนดีมีคุณค่า 
3. ประโยชน์และคุณค่า 

1 
1 
2 

การงานและอาชีพ 
(2  ชั่วโมง) 

4. อาชีพ 2 

ชีวิตและสังคม 
(14 ชั่วโมง) 

5. สร้างความคุ้นเคย 
6. เรียนรู้หลักสูตร 
7. โรงเรียนของเรา 
8. ฉัน...คือฉัน 
9. มารู้จัก  EQ 
10. การคบเพ่ือน 
11. วัยรุ่น 
12. ตัวตนของฉัน (ระเบียนสะสม) 
13. ความคิดสร้างสรรค์ 
14. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
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237 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(4  ชั่วโมง) 

1. เรียนอย่างมีความสุข 
2. ท าอย่างไร...ฉันจะเรียนได้ดี 

2 
2 

การงานและอาชีพ 
(2  ชั่วโมง) 

3. รู้จักอาชีพ 2 

ชีวิตและสังคม 
(14  ชั่วโมง) 

4. สิ่งที่ดีในตัวฉัน 
5. นี่คือฉัน...นั่นคือเธอ 
6. เชื่อหรือไม่ 
7. ออนไลน์ดี......ไม่มีภัย 
8. คิดถูกคิดผิด   ชีวิตเลือกได้ 
9. ทักษะการปฏิเสธ 
10. เดินตามรอยเท้าพ่อ 
11. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
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238 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(5  ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศ(แนะแนวของเรา) 
2. ลีลาการเรียน 
3. อ่านอย่างไร 

2 
2 
1 

การงานและอาชีพ 
(5  ชั่วโมง) 

4. อาชีพที่รู้จัก 
5. ค้นหาแววความสามารถ 

2 
3 

ชีวิตและสังคม 
(10  ชั่วโมง) 

6. ข้อมูลของฉัน (ระเบียนสะสม) 
7. ภัยทางเพศ 
8. จิตแจ่มใส 
9. เวลาแห่งความสุข 
10. ใครก าหนด 
11. แม่ของฉัน 
12. อารมณ์ส าคัญไฉน (EQ) 
13. เลือกอะไรดี 
14. ตัวฉันนั้นเช่นใด 
15. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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239 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
         (2 ชั่วโมง) 

1. เทคนิคพิชิตเกรด 
2. การท าข้อสอบอัตนัยและปรนัย 

1 
1 

การงานและอาชีพ 
(5  ชั่วโมง) 

3. คนเคยรวย 
4. อภิมหากาแฟ 
5. เรียนรู้อาชีพใกล้ตัว 

2 
2 
1 

ชีวิตและสังคม 
(13 ชั่วโมง) 

6. มองไกล 
7. คนดีมีค่า 
8. ผู้ดีขาดตลาด 
9. มองดีมีคุณจริง 
10. ความฝันของฉัน 
11. จุดเด่นของฉัน 
12. คนเดียวในดวงใจ 
13. เพ่ือนต่างเพศ 
14. บ้านในฝัน 
15. จับจ่ายใช้สอย 
16. จัดการอารมณ์ 
17. เชื่อมั่นในตน 
18. ส ารวจก่อนตัดสินใจ 
19. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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240 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง  

การศึกษา  
(7 ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 
2. ฉันคือใคร 
3. วิเคราะห์ผลการเรียน 4 ภาคเรียน 
4. วางแผนการเรียน 
5. หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 

1 
1 
1 
2 
2 

การงานและอาชีพ 
 (4 ชั่วโมง) 

6. อาชีพสู่อาเซียน 
6.1 กิจกรรมค้นหาอาชีพ 
6.2 ทดสอบความสนใจในอาชีพ 

4 

ชีวิตและสังคม 
(9 ชั่วโมง) 

7. ใฝ่ฝันอย่าเฟ้อฝัน 
8. การวางแผนชีวิต 
9. วัน เวลา ส าคัญไฉน 
10. ทักษะชีวิต 
11. เศรษฐกิจพอเพียง 
12. เปิดใจสักนิดชีวิตเป็นสุข 
13. การท างานเป็นทีม 
14. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
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241 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง  

การศึกษา  
(13 ชั่วโมง) 

1. โลกกว้างทางการศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3 
2. การศึกษาต่อสายสามัญ 
3. การศึกษาต่อสายอาชีพ 
4. การเลือกแผนการเรียน 
5. การคิดผลการเรียนเฉลี่ย 

3 
3 
3 
2 
2 

การงานและอาชีพ 
(4 ชั่วโมง) 

6. แนะแนวศึกษาต่อ 
7. ท่องตลาดแรงงาน 
8. บุคลิกภาพกับอาชีพ 
9. ค่านิยมในการเลือกอาชีพ 

1 
1 
1 
1 

ชีวิตและสังคม 
(3 ชั่วโมง) 

10. ตามใจหนูบ้าง 
11. สิ่งที่มีในตัวฉัน 
12. ตัดสินใจอย่างไรดีเอ๋ย 
13. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

1 
1 
1 
1 
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242 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมในเครื่องแบบ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมตาม ข้อบังคับ ลูกเสือแห่งชาติ และวิชาพิเศษ 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ลูกเสือโลก - ลูกเสือชั้นพิเศษ - ลูกเสือหลวง ม.1-ม.3 วิชาพิเศษ 76 วิชา 

วิชาพิเศษ คือ วิชาที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ นอกเหนือจาก การ

เรียนตามหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภท 

         กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม ให้การศึกษา และ

พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ 

และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วน

หนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนา สมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มี

ความประพฤติ ดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย 

หลักการ 

         กระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

         1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และ พึงปฏิบัติศาสนกิจ

ด้วยความจริงใจ                           .       

         2   จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและ สนับสนุน

สันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

         3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนและ เพ่ือนมนุษย์

ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

         4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

           5. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วัตถุประสงค์ 

              พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ลูกเสือ

เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย

สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของ

ประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

         1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
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243 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

         2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  

             3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  

           4. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

           5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

ขอบข่าย 

          กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ ร่วมกัน 

ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดหลักสูตร เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

           1. ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

           2. ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

           3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

           4. ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

แนวการจัดกิจกรรม 

         การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) 

ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ  

                     1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค าม่ันสัญญา ว่าจะปฏิบัติ ตาม

กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” ให้ท า 

แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ ฯลฯ 

                     2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ของผลงาน

อยู่ที่การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทาย

ความสามารถของตนเอง  

                     3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน การ

ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น การเรียนรู้ การใช้

ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

                    4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตร 

นารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ 

คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ ในการเป็นสมาชิกของ

องค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิก มากที่สุดในโลก  
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                     5. การศึกษาธรรมชาติคือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติ อันโปร่งใส

ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรม กับธรรมชาติ การ

ปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่

เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ  

                     6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้อง ให้มี

ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะท า และวัตถุประสงค์ ในการจัดแต่ละ

อย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่ง

ดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี  

                 7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้ เขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่

ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็น

การร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
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การจัดกิจกรรมตามวิธีลูกเสือ 

เงื่อนไข 

           1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

                การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษา อาจจัดเวลาได้

ตามความเหมาะสม 

               ส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภท อาจใช้

ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

         2. การจัดกิจกรรม 

                  2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกอง ทุกครั้ง 

เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

                         2.1.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

                    2.1.2 เกมหรือเพลง 

                    2.1.3 เรียนตามหลักสูตร 

                    2.1.4 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

                    2.1.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 

              2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้

ลูกเสือมีความ อดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชา

ลูกเสือ เพ่ิมเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ไว้ให้

พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่าย

พักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มี โอกาสในการอยู่ค่ายพัก

แรมเสมอ 

             ให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้ง

หนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน 

             2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้าประจ ากอง พิธี

ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกเสือมี

ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 

             2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ ได้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
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          3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ในแต่ละ

ประเภท 

         4. สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

 

การประเมินกิจกรรม 

              การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ พัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ต้องพิจารณาด้าน

ความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมินที่

หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ  

           1. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การตัดสิน 

เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด มี

การประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบ

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

                ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

                ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

         2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

เปิดประชุมกองด าเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 

การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก พิธีสวนสนามและการใช้อาวุธ กิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมลูกเสือโลก บทบาทในฐานะลูกเสือสามัญรุ่งใหญ่ ระเบียบแถว การฝึกถืออาวุธ              (ไม้ง่าม) เป็น
รายบุคคล เป็นหมู่เป็นกอง กฎและค าปฏิญาณ แผนที่-เข็มทิศ พิธีราชดุดี การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศสังเกต
สิ่งแวดล้อม เงื่อนของสามัญรุ่งใหญ่ วิธีการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย 
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หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช่วงชั้น  ม.1 – ม.3)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
1 ปฐมนิเทศลูกเสือใหม่ แบ่งหมู่ กอง 1 
2 เปิดประชุม 2 
3 ประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก 1 
4 พิธีฝึกซ้อมสวนสนาม 2 
5 สวนสนาม 1 
6 กิจกรรมลูกเสือชาติ 2 
7 กิจกรรมลูกเสือโลก 2 
8 บทบาทในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 
9 ระเบียบแถว 3 
10 การฝึกถืออาวุธ(ไม้ง่าม)บุคคล และหมู่กอง 3 
11 กฎและค าปฏิญาณ 3 
12 แผนที่-เข็มทิศ 3 
13 พิธีราชดุดี 1 
14 การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศสังเกตสิ่งแวดล้อม 2 
15 เงื่อนของสามัญรุ่นใหญ่ 5 
16 วิธีการปฐมพยาบาล 3 
17 ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย 4 
 รวมทั้งสิ้น 40 
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249 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
  เปิดประชุมกองด าเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  ประวัติลูกเสือ การเยี่ยมหน่วยงาน การเดินทางไกล ชนิดของผลพิษและโครงการเก่ียวกับ 

สิ่งแวดล้อม การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางส ารวจ สมรรถภาพทางกาย อันตราของสิ่งเสพติด กีฬา
ประเภทต่างๆ กฎและค าปฏิญาณ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักความปลอดภัย การพัฒนาและการ
ให้บริการแก่ชุมชน การปฐมพยาบาล 
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250 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช่วงชั้น  ม.1 – ม.3)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
1 เปิดประชุมกอง ประวัติลูกเสือ การเยี่ยมหน่วยงาน 4 
   
2 การเดินทางไกล สิ่งแวดล้อม 4 
3 ชนิดของมลพิษและโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2 
4 การแสดงภาพออกทางศิลปะและการเดินทางส ารวจ 4 
5 สมรรถภาพทางกายและอันตรายของสิ่งเสพติด 5 
6 กีฬาไทยและกีฬาสากล 4 
7 กฎและค าปฏิญาณ 1 
8 ศีล 5 ศีล 8 2 
9 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3 
10 กฎแห่งความปลอดภัย 4 
11 การพัฒนาชุมชนและการให้บริการชุมชน 3 
12 การปฐมพยาบาล เหตุฉุกเฉินและการบริการ 4 
 รวมทั้งสิ้น 40 
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251 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
  เปิดประชุมกองด าเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล หน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ หลักการด าเนินงานของสหประชาชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สถานที่ส าคัญทาง 

ประวัติศาสตร์ การเดินทางส ารวจ การจัดแสดงงานศิลปะ กีฬาประเภทต่างๆ หลักธรรมของศาสนากับการ
แก้ปัญหาสังคม การโต้วาท ีขบวนการลูกเสือ ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง ค าปฏิญาณ และ               กฎ
ของลูกเสือ ผู้น าท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้น า องค์ประกอบในการสร้างความเป็นปึกแผ่น การอบรมวิชาการ
เป็นผู้น า 
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252 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช่วงชั้น  ม.1 – ม.3)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       เวลา  40  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล หน้าที่ของ

กรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
5 

2 หลักการด าเนินงานของสหประชาติ 2 
3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 4 
4 การเดินทางส ารวจและการจัดแสดงงานศิลปะ 4 
5 กีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 6 
6 หลักธรรมของศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมและกฎต่างๆ 4 
7 การโต้วาท ี 3 
8 ขบวนการลูกเสือ 2 
9 ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 5 
10 ผู้น าท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้น า องค์ประกอบในการสร้างความเป็น

ปึกแผ่น การฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้น า 
5 

 รวมทั้งสิ้น 40 
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253 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมยุวกาชาด 

 

การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมยุวกาชาด 

ยุวกาชาด 

 กลุ่มกิจกรรม  

- กิจกรรมกาชาดและ ยุวกาชาด 

                                           - กิจกรรมสุขภาพ 

              - กิจกรรมสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดี 

                                           - กิจกรรมบ าเพ็ญ ประโยชน ์ 

                                           - กิจกรรมพิเศษ 

ยุวกาชาด ระดับ 3  ม.1-ม.3 

          กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตส านึก

ในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย โดย ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

ด้วยตนเองอย่างครบวงจร เน้นทักษะ กระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตัิตามแผน ประเมิน 

ปรับปรุงการท างาน และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

หลักการ 

            กิจกรรมยุวกาชาดมีหลักการของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เป็นกิจกรรมที่สร้างพ้ืนฐานในการคิด

และปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการ

จัดการ ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 

          2. มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรม ที่มีโครงสร้าง

หลักสูตรยืดหยุ่น ทั้งนี้เพ่ือความจ าเป็นและความสอดคล้องส าหรับการพัฒนาคุณภาพ ชีวติ ความเป็นไทย 

และความเป็นพลเมืองดีของชาติ        

        3. สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

           กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบ หน่วย 

กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาด และยุวกาชาด 

การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยธรรม การช่วยเหลือ การรักษา สุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี 

บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้าง สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะ
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254 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

น าไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน (ข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 60 

พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด) จึงก าหนด จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ดงัต่อไปนี้  

               1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

               2. มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนพัฒนา ตนเอง

ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 

              3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตใจ

เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์  

              4. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

              5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              6. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 

  ขอบข่าย 

          การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

                    ยุวกาชาดระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

                    ยุวกาชาดระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

                           ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

                    ยุวกาชาดระดับ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

แนวการจัดกิจกรรม 

          การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 

             1. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีสมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้อง เข้าร่วม

กิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ  

                  1.1 กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก ยุวกาชาด

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วม กิจกรรมด้วยความ

เสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้น าในการเผยแพร่ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่า ของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-หญิง 

เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต 

ประกอบด้วยสาระท่ีเกี่ยวกับเรื่อง 

                        1.1.1. กาชาดสากล  

                        1.1.2 สภากาชาดไทย  
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                        1.1.3 ยุวกาชาด  

                     1.2 กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษา และฝึกฝน

ทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะ ในการรักษาอนามัยของ

ตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและ

ภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจาก การถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อ

และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 

                        1.2.1 สุขภาพ  

                        1.2.2 การป้องกันชีวิตและสุขภาพ  

                  1.3 กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิก ยุวกาชาด

ได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดี มีความสามัคคี มี

สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่าง บุคคลที่มีพ้ืนฐานการ

ด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข มีการพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการท างานใน

ด้านอื่น ๆ ต่อไป ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 

                                1.3.1 ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง 

                       1.3.2 ความมีระเบียบวินัย  

                            1.3.3 สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  

                 1.4 กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิก

ยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มี

ความเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง             

                           1.4.1 การบ าเพ็ญประโยชน์ 

                      1.4.2 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักท้ัง 4 กลุ่ม

กิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับ แต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 

สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้

อยู่ใน ดุลยพินิจของสถานศึกษา 2. กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้

ก าหนดเวลา ในการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ

พ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิตในสังคมตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น โดยผู้เรียน 
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สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ และมีเกณฑ์การประเมินตามที่ ก าหนดแต่ละ

กิจกรรม เมื่อผ่านเกณฑ์ผู้เรียนจึงจะมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ มีจ านวน 54 กิจกรรม 

 

เงือนไข 

               1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

              การจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลา ได้ตามความ

เหมาะสม  

              ส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแต่ละประเภท อาจใช้ใน

เวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

             2. การจัดกิจกรรม ควรจัดให้มีพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้งก่อนที่จะมี การปฏิบัติ

กิจกรรม เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  

              2.1 พิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด  

                    2.1.1 เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง  

                    2.1.2 ชักธงยุวกาชาดขึ้นสู่ยอดเสา  

                    2.1.3 สงบนิ่ง  

                    2.1.4 กล่าวค าปฏิญาณตนยุวกาชาด  

                    2.1.5 ตรวจและรายงาน 

                         2.1.6 นัดหมายและชี้แจง 

              2.2 พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด 

                    2.2.1 เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง 

                    2.2.2 นัดหมายและชี้แจง 

                    2.2.3 ชักธงยุวกาชาดลง 

                    2.2.4 เลิกแถว  

              2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการยุวกาชาด เช่น พิธีเข้า ประจ าหมู่ พิธี

ทบทวนค าปฏิญาณตนยุวกาชาดและสวนสนาม พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

              2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ยุวกาชาดได้บ าเพ็ญ ประโยชน์ทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

        3. ผู้น ายุวกาชาดควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่ง เช่น หลักสูตรครูผู้สอน หลักสูตรผู้น ายุวกาชาด เป็นต้น 
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        4. สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดตามข้อบังคับ 

การประเมินกิจกรรม 

            การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ ด้านต่าง 

ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ยังต้องพิจารณาด้าน ความประพฤติ 

และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการ ประเมินที่หลากหลาย

และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

             1. กิจกรรมหลัก เป็นการประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือ จบ

หลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการ ประเมินผล

ตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม และการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

            ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

            ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

         2. กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรม พิเศษได้ เมื่อ

ผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

- การบ าเพ็ญประโยชน์                           - การเป็นพลเมืองดี 

- วัฒนธรรมมรดกของ ชาติและสิ่งแวดล้อม   - การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

- สุขภาพ                                           - ประสบการณ ์นานาชาติ 

- เทคโนโลย ี                                       - ครอบครัว 

- วิสัยทัศน์ 

รุ่นที่ 3 ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์รุ่นกลาง อายุ12-15 ปี ม.1-ม.3 

รุ่นที่ 4 ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์รุ่นใหญ่ อายุ16-20 ปี ม.4-ม.6 

         กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติส าหรับเด็กผู้หญิงและ สตรีที่สนใจ 

โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา มีเป้าหมายเพ่ือฝึกเด็กผู้หญิงให้เป็นพลเมืองดี มีประโยชน์ต่อ

สังคม ตามหลักการที่ Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือและผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์ได้ก าหนดไว้ 

โดยการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม มีค า

ปฏิญาณและกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดยมีการจัดองค์กร การบริหาร

ตามข้อบังคับ และนโยบายขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Association of Guides 

and Girl Scouts) 

หลักการ 

              กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี มี

โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องให้สมาชิกได้รับ การ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และ

คุณธรรม 

วัตถุประสงค์ 

             1. เพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎ 2. เพ่ือ

เตรียมเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 3. เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิง

และเยาวสตรีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4. เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จัก

ช่วยเหลือผู้อื่นและบ าเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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แนวการจัดกิจกรรม 

          การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีขอบข่ายที่ประกอบด้วย ข้อก าหนด จุดประสงค์ สาระกิจกรรม 

กระบวนการฝึก หลักสูตรพื้นฐาน พิธีการ และเครื่องแบบ โดยจ าแนกตามประเภท ของสมาชิกผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ที่เรียกว่า เยาวสมาชิก ผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีทั้งหมด 

4 รุ่น คือ  

           รุ่นที่ 1 นกน้อย ได้แก่ เด็กหญิงอายุประมาณ 4-6 ปี เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 

           รุ่นที่ 2 นกสีฟ้า ได้แก่ เด็กหญิงอายุประมาณ 7-11 ปี เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)          

              รุ่นที่ 3 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 12-15 ปี เรียนอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

              รุ่นที่ 4 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 16-20 ปี เรียนอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือสูงกว่านั้น 

                กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรมเฉพาะ 9 ข้อ ดังนี้  

                          1. ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

(Promise and Laws) วิธีการนี้จะช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ 

ตระหนักในหน้าที่ของตนที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ 

                          2. ระบบหมู่ (Patrol System) ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีมท่ีเรียกว่า ระบบหมู่ โดย

ให้ ท างานร่วมกันเป็นหมู่เล็ก ๆ 6-8 คน ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปกครองตนเอง วิธีการนี้ ช่วย

พัฒนาทักษะความเป็นประชาธิปไตย  

                          3. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความสนใจ 

ความสามารถ และความต้องการของตน  

                          4. ฝึกพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า (Progressive Development) ให้มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงตัวเอง รู้จักสร้างโอกาสในการท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถด้วยตนเอง วิธีการนี้ จะช่วย

ให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความสนใจและความสามารถของตนยิ่งขึ้น 

                          5. ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (Active Co-operation 

between Youths and Adults) เป็นความร่วมมือด้านความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนิน

กิจกรรม และการประเมินผลร่วมกัน ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์ได้ 

พัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบ วิธีการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและได้เห็น 

แบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ด้วย                 
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                        6. การใชส้ัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism) ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ เป็น

สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ 

รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการที่เป็น

สมาชิกขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก และเป็นองค์กรสตรีที่มีจ านวน

สมาชิกมากที่สุดในโลก  

                        7. กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและฝึก การ

เตรียมพร้อมเสมอ ด้วยการใช้กิจกรรมกลางแจ้งและการอยู่ค่ายพักแรม วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียน มีความ

พร้อมในการด าเนินชีวิต  

                        8. ฝึกให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน (Community Service) วิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียน

ได้ฝึก นิสัยการบ าเพ็ญประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ประเทศชาติ และ

สังคมโลก 

                        9. เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติ (International Experience) ทั้งด้านวัฒนธรรมศาสนา 

และ วิถีชีวิต วิธีการนี้ช่วยให้ผูเ้รียนยอมรับความแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคมโลก เพ่ือลดข้อขัดแย้ง 

และรู้จักพ่ึงพาอาศัยกันเป็นการสร้างสันติสุขในโลก 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

              กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้  

                1. การบ าเพ็ญประโยชน์ (Giving Service) โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้

เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เป็นผู้ที่

ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แสดงความเมตตา กรุณา เพ่ือให้ไปบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 

               2. การเป็นพลเมืองดี (Citizenship) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกฝน

ตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศชาติด้วย ความเต็มใจ ปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

               3. วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิง

และเยาวสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และ

มรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์และช่วย เผยแพร่สิ่งที่ดีงามนี้แก่ผู้อ่ืน  

              4. สิ่งแวดล้อม (Environment) โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและ

เยาวสตรีได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม  
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             5. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Relationships) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จัก

ตนเองและรู้จักผู้อื่น ด้วยการ เป็นมิตร และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยกระบวนการของระบบหมู่ 

             6. สุขภาพ (Health) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีสุขภาพดี มีสติปัญญา มี

อารมณ์ มั่นคง และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้เป็นอย่างดี 

             7. ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding) โปรแกรมนี้จัดขึน้เพื่อให้

เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างชาติ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ซึ่งมีพ้ืนฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท างานร่วมกันได้อย่าง

สันติ เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ เรื่องเกี่ยวกับองค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก และสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก 

           8. เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี มีทักษะ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

           9. ครอบครัว (Family Life) โปรแกรมนี้จะท าให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีรู้และเข้าใจบทบาทความ

รับผิดชอบ และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

และมีพ้ืนฐานในการสร้างครอบครัวในอนาคต  

          10. วิสัยทัศน์ (My Vision)  

                โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีโอกาสค้นหาความต้องการ ความสามารถ 

ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเตรียมตัวเอง ให้สามารถตัดสินใจที่จะ

เลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจในอนาคตได้  

                เมื่อผู้เรียนรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามโปรแกรม 10 โปรแกรมแล้ว ผู้เรียน

แต่ละคนสามารถเลือกท าเครื่องหมายแสดงความสามารถ (Efficiency Badges) ที่ตนสนใจและถนัดได้ 

เป็นการประเมินผลขั้นสุดท้ายของสมาชิกแต่ละระดับ 

 

เงื่อนไข 

            1. เวลาในการร่วมกิจกรรม 

                การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตรในแต่ละรุ่น สถานศึกษาอาจจัดเวลา ได้ตาม

ความเหมาะสม 

            2. การจัดกิจกรรม 
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                  2.1 การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดชุมนุม ทุกครั้ง

ก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

                          2.1.1 เปิดชุมนุม (การเปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องท า ทุกครั้งที่

มีการจัดกิจกรรม ส าหรับสมาชิกรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ไม่จ าเป็นต้องท าทุกครั้ง แต่อย่างน้อย ควรท าเดือนละ 

1 ครั้ง)  

                          2.1.2 จัดกิจกรรมตามโปรแกรมหรือตามเครื่องหมายแสดงความสามารถ 

(Efficiency Badges) 

                          2.1.3 ใช้วิธีการ (Methods) 9 ข้อ 

                          2.1.4 ใช้เพลงหรือเกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดกิจกรรม 

                          2.1.5 ปิดชุมนุม (การปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องท า ทุกครั้งที่มี

การจัดกิจกรรม ส าหรับรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ใช้การปิดชุมนุมทุกครั้งด้วยการร้องเพลง เสร็จหนึ่งวัน/Taps) 

                  2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ฝึกให้สมาชิก ผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักอยู่และท างาน

ร่วมกับ ผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะตามหัวข้อ (Theme) ของการเข้าค่ายพักแรม ซึ่งหัวหน้าหมวด 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และเยาวสมาชิกได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว การอยู่ค่ายพักแรมสามารถท าได้ ตามความ

เหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

                2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเปิด

ชุมนุม พิธีปฏิญาณตน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ (Efficiency Badges) พิธีวันร าลึก 

(Thinking Day) เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีความภาคภูมิใจและ เห็นคุณค่าของการเป็น

สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

              2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้สมาชิก ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ได้มีกิจกรรมเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

           3. หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ (Leaders) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน 

           4. สถานศึกษาท่ีประสงค์จะจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้ขออนุญาตเปิดหมวด ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
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263 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การประเมินกิจกรรม 

            1. ประเมินจากพฤติกรรมความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินจากจ านวน ครั้งและ

เวลาในการจัดกิจกรรม  

            2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดย ประเมินจาก

ผลงานและการร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน  

           3. ประเมินพัฒนาการของเยาวสมาชิกด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา 

และคุณธรรม โดยประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือได้รับเครื่องหมายแสดงความ สามารถ โดย

ก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

                ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

              ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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264 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 

กิจกรรมที่จัด ตามความสนใจ ของผู้เรียน 

กิจกรรมที่จัดได้ ทั้งในและนอก สถานศึกษา 

กิจกรรมที่จัดเสริม หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านความรู้และ ทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 

กิจกรรมที่จัดได้ ทั้งในและนอก เวลาเรียน 

           กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกัน จัดขึ้น

ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตาม เจตนารมณ์ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

                ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ ร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม ตาม

ศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

                ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน การ

จัดตั้งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้

เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานศึกษา 

 

หลักการ 

           กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

1. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความ สมัครใจ  

2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกัน แก้ปัญหา  

3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

4. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา และ

ท้องถิ่น 
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265 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด 

ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  

4. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอบข่าย 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดังนี้  

1. เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น 

2. เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 

3. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และท้ังในและนอกเวลาเรียน 

แนวการจัดกิจกรรม 

            การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับบริบท

และสภาพของสถานศึกษา ดังนี้  

1. สถานศึกษาบริหารการจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบ ภายในหรือ

ภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา 

1 ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา 

2. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส ารวจความ สนใจของ

ผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม  

3. กรณีท่ีสถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม และ

เชิญครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันด าเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติ ที่สถานศึกษาก าหนด  

4. ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

เผยแพร่กิจกรรม 

 

เงื่อนไข 

1. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม โครงสร้างของ

หลักสูตรสถานศึกษา  

2. สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม ชมรม และมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม  
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266 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. สถานศึกษามีระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของชุมนุม ชมรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

การประเมินกิจกรรม 

            การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ ด้านต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยก าหนดผลการประเมิน

เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

                   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

                  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หลักการ  วัตถุประสงค์  ขอบข่าย  กิจกรรมจิตอาสาที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 

         1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียน ในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 

           2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์

ตามความถนัดและ ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  

          3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

          กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทาง

สมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ 

ออกแบบ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ จิตอาสา 

              กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน ให้เป็น

ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลา จิตใจของ

ผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์ สังคมให้อยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข 

หลักการ 

             กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง

สมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดย ให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ในลักษณะจิตอาสา 

วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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            2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์

ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

            3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ขอบข่าย 

             เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือ

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนด าเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดง ถึงความ

รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ 

แนวการจัดกิจกรรม 

             การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและ วิเคราะห์

สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตามแผน ร่วมสรุป

และประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือ เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ดังนี้ 

            1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา) เป็น กิจกรรมที่

ผู้เรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของ ชั้นเรียนและโรงเรียน

จนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงาน เหล่านี้จะขยายขอบเขต

จากใกล้ตัวไปสู่สังคมที่อยู่ภายนอกได้ 

              2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน ได้รับ

การสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชนและ

สังคมโดยรวม แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวการจัดดังนี้ 

                  1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถ จัด

กิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

                  2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนน าเสนอ การ

จัดกิจกรรมต่อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการหรือโครงงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมี

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน  

                 3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กับ

หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน สามารถ

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้  
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                        1) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

                        2) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

เงื่อนไข 

                1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่าง

ต่อเนื่องทุกภาคเรียน/ปี โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

               2. เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูเป็น ที่ปรึกษา

กิจกรรม 

               3. ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่ 

หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ สถานศึกษา และขึ้นอยู่

กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

การประเมินกิจกรรม 

               กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตาม กรอบเวลา

ในโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

                   1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง  

                   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 45 ชั่วโมง  

                  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง การประเมิน

ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้  

                        ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

                        ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม หรือมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่าน ครูที่ปรึกษา

ต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการท ากิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 
พ้ืนฐาน  66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่เกิน  15  หน่วยกิต 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นราย 
วิชาพ้ืนฐาน  66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  
              

เกณฑ์การประเมินและการตัดสินผลการเรียน 
 

1. การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 – 79 
3 ผลการเรียนดี 70 – 74 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 – 69 
2 ผลการเรียนน่าพอใจ 60 – 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55 – 59 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 50 – 54 
0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 – 49 

 
หมายเหตุ “ มส  ”   หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
   “ ร  ”     หมายถึง  รอการตัดสิน  หรือยังตัดสินไม่ได้ 
   “  ผ  ”   หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี 
         ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  “ มผ  ”  หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปฏิบัติกิจกรรมและมี 
        ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ตัวชี้วัดที่ 1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 ตัวชี้วัดที่ 4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

  ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ   
 3. มีวินัย 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
        และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
       ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็น 
       องค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัดที่ 2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 2  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย และมีความ 

        กตัญญูกตเวที 
 ตัวชี้วัดที่ 2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดที่ 3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ตัวชี้วัดที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
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เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินระดับด ี
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้งคุณลักษณะ 8 คุณลักษณะ หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จ านวน 5-7 คุณลักษณะ และมีบาง 
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะ 
ที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
 
3. การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
        ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ผังความคิด เป็นต้น 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศ 
อยู่เสมอ 

ดี (2) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ 
ยอมรับ 

ผ่าน (1) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีข้อบกพร่องบาง 
ประการ 

ไม่ผ่าน (0) ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                1.    ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              2.    ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  และผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าตามที่ก าหนด 
              3.    ผู้เรียนจะได้รับผลการประเมินกิจรรม  “ผ” (ผ่านกิจกรรม) 
              4.     เมื่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ 1  และ ข้อ 2  จะได้รับผลการประเมินกิจกรรม  “มผ” (ไม่
ผ่านกิจกรรม)  และไม่สามารถจบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น จนกว่าผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 


