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ส่วนนํา 

 

ความนํา 

 

 หลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช 2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551   เป็นแผน หรือแนวทาง 

หรือขอ้กาํหนดของการจดัการศกึษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์

ที่จะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด  

มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสขุ  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  

โดยมุ่งหวงัใหม้ีความสมบรูณท์ัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ และสติปัญญา 

อีกทัง้มีความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นสาํหรบัการดาํรงชีวิต 

และมีคณุภาพไดม้าตรฐานสากลเพื่อการแข่งขนัในยุคปัจจบุนั  

ดงันัน้หลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช  2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551 

จึงประกอบดว้ยสาระสาํคญัของหลกัสตูรแกนกลาง  สาระความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัชมุชนทอ้งถ่ิน  

และสาระสาํคญัที่โรงเรียนพฒันาเพิ่มเติม  

โดยจดัเป็นสาระการเรียนรูร้ายวิชาพืน้ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

และสาระการเรียนรูร้ายวิชาเพิ่มเติม  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปีในระดบัประถมศกึษา 

เป็นรายภาคในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

และกาํหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียนตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องหลกัสตูรแกนการศกึ

ษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช   2551    

ความสาํคัญ 

 หลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช 2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551  

มีความสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตวัชีว้ดั 

และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารโรงเรียน ครู อาจารย ์

ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

ในการจดัมวลประสบการณใ์หแ้ก่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาใหบ้รรลถึุงคณุภาพตามมาตรฐานในการพฒันาเยาวชนขอ

งชาติ  นอกเหนือจากการใชเ้ป็นแนวทาง 

หรือขอ้กาํหนดในการจดัการศกึษาของโรงเรียนใหบ้รรลตุามจดุหมายของการจดัการศึกษาแลว้  

หลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช 2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551  
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ที่พฒันาขึน้ยงัเป็นหลกัสตูรที่มีจดุมุ่งหมายใหค้รอบครวั ชมุชน  องคก์รในทอ้งถ่ิน 

ทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้รว่มจดัการศกึษาของโรงเรียน  

โดยมีแนวทางสาํคญัที่โรงเรียนกาํหนดไวใ้นหลกัสตูรโรงเรียน  ดงันี ้

 1. หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551  มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนาน 

และความเพลิดเพลิน ในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกาํลงัใจ 

และเร้าใหเ้กิดความกา้วหนา้แก่ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด ผูเ้รียนทุกคนมีความเขม้แขง็ ความสนใจ 

มีประสบการณ์ และความมัน่ใจ  เรียนและทาํงานอยา่งเป็นอิสระและร่วมใจกนั 

มีทกัษะในการอ่านออกเขียนได ้ คิดเลขเป็น รู้ขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยส่ืีอสาร  

ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

 2. หลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช 2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551  สง่เสรมิการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ 

จรยิธรรม สงัคม และวฒันธรรม  พฒันาหลกัการในการจาํแนกระหว่างถกูและผิด  

เขา้ใจและศรทัธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั  

พฒันาหลกัคณุธรรมและความอิสระของผูเ้รียน และช่วยใหเ้ป็นพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบ  

สามารถช่วยพฒันาสงัคมใหเ้ป็นธรรมขึน้   มีความเสมอภาค  พฒันาความตระหนกั  เขา้ใจ 

และยอมรบัสภาพแวดลอ้มที่ตนดาํรงชีวิตอยู่  

ยดึมั่นในขอ้ตกลงรว่มกนัต่อการพฒันาที่ยั่งยืนทัง้ในระดบัสว่นตน  ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ และระดบัโลก   

สรา้งใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มในการเป็นผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจแบบมีขอ้มลู เป็นอิสระ และมีความรบัผิดชอบ 

 

ลกัษณะของหลักสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ พุทธศักราช  2552 

 หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช  2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551 

เป็นหลกัสูตรท่ีโรงเรียนไดพ้ฒันาขึ้นเพื่อพฒันาผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยยดึองคป์ระกอบหลกัสาํคญั 3 ส่วนคือ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช  2551   สาระการเรียนรู้ระดบัทอ้งถ่ิน และสาระสาํคญัท่ีโรงเรียนพฒันาเพิ่มเติม 

เป็นกรอบในการจดัทาํรายละเอียดเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกาํหนด  

เหมาะสมกบัสภาพชุมชนและทอ้งถ่ินและจุดเนน้ของโรงเรียน  

โดยหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  พุทธศกัราช  2552 ท่ีพฒันาขึ้นมีลกัษณะของหลกัสูตร 

ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรเฉพาะของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

สาํหรับจดัการศึกษาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ 
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ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  

และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย             (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช  2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

เป็นหลกัสูตรของโรงเรียนสาํหรับใหค้รูผูส้อนนาํไปจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยกาํหนดให ้

     2.1  มีสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนใชเ้ป็นหลกัเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้ 

และการแกปั้ญหา  ประกอบดว้ย   4  กลุ่มสาระคือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 

  2.2  มีสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์  ศกัยภาพการคิดและการทาํงาน     

ประกอบดว้ย  4 กลุม่สาระ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ 

  2.3  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

โดยจดัทาํเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 

ความตอ้งการของผูเ้รียน และบริบทของโรงเรียน 

     2.3  มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ 

สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพฒันาตนตามศกัยภาพ 

  2.4  มีการกาํหนดมาตรฐานของโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัต่างๆ  

เพื่อเป็นเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จดัทาํรายละเอียดสาระการเรียนรู้ 

และจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พทุธศกัราช  2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551 

เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตวักาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีการกาํหนดมาตรฐานไวด้งัน้ี 

     3.1  มาตรฐานหลกัสูตร   เป็นมาตรฐานดา้นผูเ้รียนหรือผลผลิตของหลกัสูตรโรงเรียน 

อนัเกิดจากการไดรั้บการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลกัสูตรทั้งหมดใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบคุ

ณภาพโดยรวมของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกระดบั 

และโรงเรียนตอ้งใชส้าํหรับการประเมินตนเองเพื่อจดัทาํรายงานประจาํปีตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติักา

รศึกษา  นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบติัในการส่งเสริม กาํกบั ติดตาม ดูแล 

และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

    3.2  มีตวัช้ีวดัชั้นปี/ช่วงชั้น เป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้

รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง 

และมีความเป็นรูปธรรม  นาํไปใชใ้นการกาํหนดเน้ือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน 

และเป็นเกณฑส์าํคญัสาํหรับการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน  ตรวจสอบพฒันาการผูเ้รียน  
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ความรู้  ทกัษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ 

และเป็นหลกัในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

     3.3  มีความเป็นสากล ของหลกัสูตรโรงเรียน คือ มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้  

ความสามารถในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มีคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในการอยูใ่นสังคมไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ  

การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยูบ่นพื้นฐานของความพอดีระหวา่งการเป็นผูน้าํ และผูต้าม การทาํงานเป็นทีม 

และการทาํงานตามลาํพงั การแข่งขนั  การรู้จกัพอ  และการร่วมมือกนัเพื่อสังคม วิทยาการสมยัใหม ่ 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การรับวฒันธรรมต่างประเทศ   การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยการฝึกฝนทกัษะเฉพาะทาง 

และการบูรณาการในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 

 4. มีความยดืหยุน่ หลากหลาย หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ เป็นหลกัสูตรท่ี 

โรงเรียนจดัทาํรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง 

โดยยดึโครงสร้างหลกัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

และกรอบสาระการเรียนรู้ระดบัทอ้งถ่ินของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

เป็นขอบข่ายในการจดัทาํ   จึงทาํใหห้ลกัสูตรของโรงเรียนมีความยดืหยุน่  หลากหลาย  

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความเหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน 

 5. 

การวดัและประเมินผลเนน้หลกัการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลกา

รเรียน  โดยผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

สะทอ้นสมรรถนะสาํคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทกุระดบัไ

ม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

และใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ 

และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  

ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช  2552  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน 

ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  

มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   

มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ 
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ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ตลอดจนมีความรัก ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน 

มีส่วนร่วมในการพฒันาและนาํเสนอเร่ืองราวของทอ้งถ่ิน 

หลกัการ 

หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช  2552  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

มีหลกัการท่ีสาํคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 มีหลกัการท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

              1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ 

มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 

และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค 

และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ 

ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดมุ่งหมาย 

             หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์พุทธศกัราช  2552  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา 

มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  

เม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง   

มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  

ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     

6. มีเจตคติท่ีดี ต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหส้ะอาดปราศจากมลพิษ  ตระหนกัในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์พุทธศกัราช  2552  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
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หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์พุทธศกัราช  2552  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ 

ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  

มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก 

และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอ

งและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ 

การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชวิ้ธีการส่ือสาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 

อยา่งสร้างสรรค ์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              

ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 

เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 

ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 

ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การทาํงาน 

และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล 
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การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 

และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร 

การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์พุทธศกัราช  2552  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความตระหนกัในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม  

รักษาความสะอาดของโรงเรียน   

ตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์ 

โรงเรียนมุ่งปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และความสาํนึกในหนา้ท่ี 

ท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มของชาติใหดี้และมีคุณภาพตลอดไป   

ทางโรงเรียนจึงเพิ่มคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นขอ้ท่ี 9  

เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3.  มีวินยั 

4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 



9 

 

9.  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

หลกัสูตรโรงเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จาํนวน 67 มาตรฐาน ดงัน้ี   

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระท่ี 1  การอ่าน  

มาตรฐาน ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา  

    ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  

สาระท่ี 2  การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1    ใชก้ระบวนการเขียนเขยีนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ 

และเขียนเร่ืองราวใน                    รูปแบบต่างๆ  

เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี                 ประสิทธิภาพ                   
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สาระท่ี 3  การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1     สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ   

                                ความรูส้กึในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค ์

สาระที ่4  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลงั

       ภาษา  ภมูิปัญญาทางภาษา  และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                              

สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น 

วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริ

ง 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสมัพนัธ์ระหวา่ง  

การดาํเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา  

มาตรฐาน ค 1.3    ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 

มาตรฐาน ค 1.4   เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้ 

สาระท่ี 2   การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1    เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั   วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

มาตรฐาน ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  

สาระท่ี 3  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐาน ค 3.2   ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)  

และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

สาระท่ี 4  พชีคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1    เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

มาตรฐาน ค 4.2    ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 

และนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชวิ้ธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  



11 

 

มาตรฐาน ค 5.2   ใชวิ้ธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้

อยา่งสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน ค 5.3    ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  6.1    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล    การส่ือสาร  การส่ือ 

   ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  

ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรค ์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1    เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแล 

ส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2     เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ 

ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 2  ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 2.1    เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิต    

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.2    เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบั 

ทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1   เขา้ใจสมบติัของสาร   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภา

ค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 

จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2     เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  

การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา 
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มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี 

มาตรฐาน ว 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์             

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 5  พลงังาน 

มาตรฐาน ว 5.1   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน 

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  

ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ                  นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระท่ี 6 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1   เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระท่ี 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ 

กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  

การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2   เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวด

ลอ้ม 

สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ             
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ท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้

ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม              มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา 

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน 

มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เขา้ใจ  

ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาส

นาท่ีตนนบัถือ 

สาระท่ี 2  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1     เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ 

สังคมโลกอยา่งสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2      เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่  ศรัทธา  

และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็

นประมุข 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1           เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช ้ 

  ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 

และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1     เขา้ใจความหมาย  ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  

สามารถใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  

ในดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง 

ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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มาตรฐาน ส 4.3     เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล 

ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2    เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิด 

การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตสาํนึก 

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี  1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณคา่ตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

สาระท่ี  3 การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

มีวินยั  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณใน 

การแข่งขนั  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 

มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ 

การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระท่ี  5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใช ้

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                                                       

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  

ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 

วิพากษวิ์จารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม 

และประยกุต ์              ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถา่ยทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม 

และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า  

ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1   เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ          

การจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะ              

การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก           

ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อการดาํรงชีวิตและครอบครัว  

สาระท่ี  2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

  

มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้    

หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 

เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมี              

ส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 

 

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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มาตรฐาน ง 3.1          เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล     

   การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  

   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

 

 

สาระท่ี  4 การอาชีพ 

  

มาตรฐาน  ง 4.1   เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                              

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   เขา้ใจและตคีวามเรื่องทีฟั่งและอ่านจากสือ่ประเภทต่างๆ 
และแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล  

มาตรฐาน ต 1.2   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ          

โดยการพูดและการเขยีน       

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของ 

ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                         

สาระท่ี 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

และเป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน                                                                 

สาระท่ี 4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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มาตรฐาน ต 4.2  ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์
 

 หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 ไดก้าํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรโรงเรียน 

เพื่อใหผู้ส้อน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของโรงเรียนมีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

 1.  ระดบัการศึกษา   กาํหนดหลกัสูตรเป็น 3  ระดบั  

ตามโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

และตามภารกิจหลกัของการจดัการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา  

มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ดงัน้ี 

  1.1  ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6)  

การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน การเขียน 

การคิดคาํนวณ ทกัษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 

และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์ การพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 2.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) 

เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง 

ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์ และคิดแกปั้ญหา 

มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม 

และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
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          2.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 

เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนน้การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น 

สนองตอบความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

มีทกัษะในการใชวิ้ทยาการ และเทคโนโลย ี ทกัษะกระบวนการคิดชั้นสูง 

สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้าํและเป็นผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่างๆ 

 2.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  พุทธศกัราช 

2552 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตร  

ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะหรือคา่นิยม คุณธรรม  

จริยธรรมของผูเ้รียน 8 กลุ่มสาระ คือ  

  2.1   ภาษาไทย 

  2.2  คณิตศาสตร์ 

  2.3  วิทยาศาสตร์ 

  2.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 

   2.6   ศิลปะ 

2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  2.8  ภาษาต่างประเทศ 

 3.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ 

พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั  

ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สังคม สามารถจดัการตนเองได ้

และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  3.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง  

รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน 

และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน 

ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  

  3.2  กิจกรรมนกัเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุง่พฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล 
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การช่วยเหลือแบ่งปันกนั  เอ้ืออาทร และสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของโรงเรียนและทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมนกัเรียนในหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551 ประกอบดว้ย 

       3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ยวุกาชาด 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์และนกัศึกษาวิชาทหาร 

      3.2.2 กิจกรรมชุมนุม  

 3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม 

ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  

4. การจดัเวลาเรียน  หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  

ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ซ่ึงผูส้อนสามารถเพิ่มเติมไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ของโรงเรียน  

โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและสภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี  

 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียน วนัละ 

ไม่เกิน 5 ชัว่โมง  

 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน 

วนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดนํ้าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์ 40 

ชัว่โมงต่อภาคเรียนมีค่านํ้าหนกัวิชา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
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 3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค 

มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดนํ้าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 

ชัว่โมงต่อภาคเรียนมีค่านํ้าหนกัวิชา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

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 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 
200 200 200 160 160 160 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

     วิทยาศาสตร์ 
80 80 80 80 80 80 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  

    และวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ 

120 

 

40 

120 

 

40 

120 

 

40 

120 

 

40 

120 

 

40 

120 

 

40 

120 

(3นก.) 

40 (1 นก) 

120 

(3นก.) 

40 (1 นก) 

120 

(3นก.) 

40 (1 

นก) 

240 

(6 นก.) 

80 (2 นก) 

    สุขศกึษาและ 

    พลศึกษา 
80 80 80 80 80 80 

80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3นก.) 

    ศิลปะ 
80 80 80 80 80 80 

80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลยี 
40 40 40 80 80 80 

80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 
40 40 40 80 80 80 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน 

(พ้ืนฐาน) 
800 800 800 800 800 800 

880 

(23 นก.) 

880 

(23 นก.) 

880 

(23นก.) 

1,640 

(41 นก.) 

⚫ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย

น 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

⚫รายวิชา / 

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจั

ดเพ่ิมเติม          

ตามความพร้อมและจุ

ดเน้น 

ปีละไม่เกิน 40 ชัว่โมง ปีละไม่เกิน 200 ชัว่โมง 
ไม่นอ้ยกว่า 

1,480ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,000 ช่ัวโมง/ปี ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ปี 

รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกว่า 

 3,600 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2552 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11(440)  รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5(60)  ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5(60) 

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5(60)  ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5(60)  ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5(60) 

ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.5(60)  ส 21103 สังคมศึกษา 2 1.5(60) 

ส 21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5(20)  ส 21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5(20) 

พ 21101 สุขศึกษา 1 0.5(20)  พ 21103 สุขศึกษา 2 0.5(20) 

พ 21102 พลศึกษา 1 0.5(20)  พ 21104 พลศึกษา 2 0.5(20) 

ศ 21101 ศิลปะ 1 0.5(20)  ศ 21103 ศิลปะ 2 0.5(20) 

ศ 21102 ดนตรี – นาฏศิลป์  1 0.5(20)  ศ 21104 ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 0.5(20) 

ง 21101 การงาน 1 0.5(20)  ง 21103 การงาน 2  0.5(20) 

ง 21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5(20)  ง 21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5(20) 

อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5(60)  อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5(60) 

รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100)  รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) 

ค 21201 คณิตศาสตร์ประยกุต ์1** 1.0(40)  ค 21202 คณิตศาสตร์ประยกุต ์2** 1.0(40) 

ว 21281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ** 1.0(40)  ว 21282โครงงานวิทยาศาสตร์  2 ** 1.0(40) 
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ง 21201  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1*** 1.0(40)  ง 21202 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1*** 1.0(4) 

ง 21261  ช่างอบอาหาร 1*** 2.0(80)  ง 21262  ช่างอบอาหาร 2*** 2.0(80) 

ง 21241  โปรแกรมประมวลผลคาํประยกุต*์** 2.0(80)  ง 21242  การใชโ้ปรแกรมตารางงาน*** 2.0(80) 

อ 21201 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1* 0.5(20)  อ 21202 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 2* 0.5(20) 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

 

(20) 

 กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

 

(20) 

- ชมรม           (20)  - ชมรม           (20) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์

* 

           (10)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์

* 

          (5) 

รวมท้ังส้ิน 600  รวมท้ังส้ิน 600 

*    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จดัสอดแทรกในกิจกรรมชมรม 

*     นกัเรียนเรียนทุกคน **   นกัเรียนหอ้ง 1 และ 2 เรียน *** นกัเรียนหอ้ง 3 – 5 เรียน 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ช

ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11(440)  รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5(60)  ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5(60) 

ค 2201 คณิตศาสตร์  3 1.5(60)  ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5(60)  ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5(60) 

ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.5(60)  ส 22103 สังคมศึกษา 4 1.5(60) 
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ส 22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5(20)  ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5(20) 

พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5(20)  พ 22103 สุขศึกษา 4 0.5(20) 

พ 22102 พลศึกษา 3 0.5(20)  พ 22104 พลศึกษา 4 0.5(20) 

ศ 22101 ศิลปะ  3 0.5(20)  ศ 22103 ศิลปะ 4 0.5(20) 

ศ 22102 ดนตรี – นาฏศิลป์  3 0.5(20)  ศ 22104 ดนตรี – นาฏศิลป์ 4 0.5(20) 

ง 22101 การงาน  3 0.5(20)  ง 22103 การงาน 4 0.5(20) 

ง 22102  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 0.5(20)  ง 22104 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 0.5(20) 

อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5(60)  อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5(60) 

รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100)  รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) 

ค 22201 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 1** 1.0(40)  ค 22202 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 2** 1.0(40) 

ว 22283  พ้ืนฐานโครงงานวิทยาศาสตร์** 1.0(40)  ว 22284 พนัธุกรรมกบัการอยูร่อด ** 1.0(40) 

ง 22203  ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น1*** 2.0(80)  ง  22204 ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น2*** 2.0(80) 

ง 22263  ช่างอบอาหาร 3*** 2.0(80)  ง 22264  ช่างอบอาหาร 4*** 2.0(80) 

ง 22243 การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล *** 2.0(80)  ง 22244  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก*** 2.0(80) 

อ 22201 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 3* 0.5(20)  อ 22202 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 4* 0.5(20) 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

 

(20) 

 กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

 

(20) 

- ชมรม           (20)  - ชมรม           (20) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์

** 

           (10)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์

* 

          (5) 

รวมท้ังส้ิน 600  รวมท้ังส้ิน 600 
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*    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จดัสอดแทรกในกิจกรรมชมรม 

*     นกัเรียนเรียนทุกคน **   นกัเรียนหอ้ง 1 และ 2 เรียน *** นกัเรียนหอ้ง 3 – 5 เรียน 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11(440)  รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 

ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5(60)  ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5(60) 

ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5(60)  ค 232102 คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 

ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5(60)  ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5(60) 

ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.5(60)  ส 23103 สังคมศึกษา 6 1.5(60) 

ส 23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5(20)  ส 23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5(20) 

พ 23101 สุขศึกษา 5 0.5(20)  พ 23103 สุขศึกษา  6 0.5(20) 

พ 23102 พลศึกษา 5 0.5(20)  พ 23104 พลศึกษา 6 0.5(20) 

ศ 23101 ศิลปะ 5 0.5(20)  ศ 23103 ศิลปะ 6 0.5(20) 

ศ 23102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 5 0.5(20)  ศ 23104 ดนตรี – นาฏศิลป์ 6 0.5(20) 

ง 23101 การงาน 5 0.5(20)  ง 23103 การงาน 6 0.5(20) 

ง 23102  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 1 0.5(20)  ง 23104 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 

อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5(60)  อ 23102 ภาษาองักฤษ  6 1.5(60) 

รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100)  รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) 

ค 23201 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 3** 1.0(40)  ค 23202 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 4** 1.0(40) 

ว 23283 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา ** 1.0(40)  ว 23284 ของเล่นเชิงกลไกลและไฟฟ้า ** 1.0(40) 

ง  23205  ช่างซ่อมพดัลม 1*** 2.0(80)  ง 23206  ช่างซ่อมพดัลม 2*** 2.0(80) 
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ง 23265  ช่างอบอาหาร 5*** 2.0(80)  ง 23266  ช่างอบอาหาร 6*** 2.0(80) 

ง 23245  การสร้างเวบ็เพจ*** 2.0(80)  ง 23246  การใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล*** 2.0(80) 

อ 23201 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 5* 0.5(20)  อ 23202 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 6* 0.5(20) 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

 

(20) 

 กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

 

(40) 

- ชมรม           (20)  - ชมรม           (20) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์

* 

           (10)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโย

ชน์* 

          (5) 

รวมท้ังส้ิน 600  รวมท้ังส้ิน 600 

 

*    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จดัสอดแทรกในกิจกรรมชมรม 

*     นกัเรียนเรียนทุกคน **   นกัเรียนหอ้ง 1 และ 2 เรียน *** นกัเรียนหอ้ง 3 – 5 เรียน 

 

 

หลกัสูตรโรงเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2552 

รายวิชาเพิม่เติมในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค 21201 คณิตศาสตร์ประยกุต ์1   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ว 21281 โครงงานวิทยาศาสตร์1    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง  21201 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  21261  ช่างอบอาหาร 1    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  21241 โปรแกรมประมวลผลคาํประยกุต ์ จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ 21201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 1   จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ภาคเรียนท่ี 2 

ค 21202 คณิตศาสตร์ประยกุต ์2   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 
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ว 21282 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง  21202 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  21262  ช่างอบอาหาร 2    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  21242 การใชโ้ปรแกรมตารางงาน  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ 21202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 2   จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค 22201 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 1  จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ว 22283 พื้นฐานโครงงานวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง  22203 ช่างซ่อมเคร่ืองใช่ไฟฟ้าในบา้น 1  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  22263  ช่างอบอาหาร 3    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  22243 การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ 22201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  3   จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ภาคเรียนท่ี 2 

ค 22202 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 2   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ว 22284 พนัธุกรรมกบัการอยูร่อด   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง  22204 ช่างซ่อมเคร่ืองใช่ไฟฟ้าในบา้น 2  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  22264  ช่างอบอาหาร 4    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  22244  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก                   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ 22202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร   จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค 23201 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 3   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ว 23283 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา  จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง  23205 ช่างซ่อมพดัลม 1   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  23265  ช่างอบอาหาร 5    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  23245 การสร้างเวบ็เพจ   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ 23201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 5    จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ภาคเรียนท่ี 2 

ค 23202 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 4   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ว 23284 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 
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ง  23206 ช่างซ่อมพดัลม 2   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  23266  ช่างอบอาหาร 6    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง  23246 การใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ 23202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  6   จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2552 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

  

(หน่วยกิต/ช

ม.)    

(หน่วยกิต/ช

ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7(280)  รายวิชาพื้นฐาน 7(280) 

ท31101  ภาษาไทย 1 1(40)  ท31102  ภาษาไทย  2 1(40) 

ค31101  คณิตศาสตร์ 1 1(40)  ค31102  คณิตศาสตร์ 2  1(40) 

ว31101  วิทยาศาสตร์ 1 1(40)  ว31102  วิทยาศาสตร์  2 1(40) 

ส31101  สังคมศึกษา  1  1(40)  ส31103  สังคมศึกษา  2 1(40) 

ส31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5(20)  ส31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5(20) 
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พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5(20)  พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5(20) 

ศ31101  ศิลปะ 1 0.5(20)  ศ31102  ศิลปะ 2 0.5(20) 

ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1 0.5(20)  ง31102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 0.5(20) 

อ31101  ภาษาองักฤษ 1 1(40)  อ31102  ภาษาองักฤษ  2 1(40) 

รายวิชาเพิม่เติม 6.50 (260)  รายวิชาเพิม่เติม 6.50 (260) 

ท31201  การเขียน 0.5(20)*  ท31202  การพูด 0.5(20)* 

ส31261 หลกัฐานประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 1 1(40)*  ส31262  หลกัฐานประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 2 1(40)* 

อ31201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด1 1(40)*  อ31203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด2 1(40)* 

พ30201  ฟุตซอล 1 2(80)**  พ30203  ฟุตซอล 2 2(80)** 

พ30202  แบดมินตนั 1 2(80)**  พ30204  แบดมินตนั 2 2(80)** 

ง31221  การผลิตส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 2(80)**  ง31223 การออกแบบโปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ 2(80)** 

ง31222  การใชโ้ปรแกรมตารางงาน 2(80)**  ง31224  การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล 2(80)** 

อ31202  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 2(80)**  อ31204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 2(80)** 

อ30202  ภาษาองักฤษอินเตอร์เนต็ 2(80)**  อ30204  ภาษาองักฤษโครงงาน 2(80)** 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

ลูกเสือ – เนตรนารี /นกัวิชาทหาร (20)  ลูกเสือ – เนตรนารี /นกัวิชาทหาร (20) 

ชมรม (20)  ชมรม (20) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (10)*  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (10)* 

รวมท้ังส้ิน 600  รวมท้ังส้ิน 600 

  

หมายเหตุ    *   นกัเรียนเรียนทุกคน 

      *   เลือกเรียนตามกลุ่มสนใจ 

 *   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์จดัสอดแทรกในกิจกรรมชมรม 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

  

(หน่วยกิต/

ชม.)    

(หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7(280)  รายวิชาพื้นฐาน 7(280) 

ท32101  ภาษาไทย  3 1(40)  ท32102  ภาษาไทย  4 1(40) 

ค32101  คณิตศาสตร์  3 1(40)  ค32102  คณิตศาสตร์  4 1(40) 

ว32101  วิทยาศาสตร์  3 1(40)  ว32102  วิทยาศาสตร์  4 1(40) 

ส32101  สังคมศึกษาฯ  3 1(40)  ส32103  สังคมศึกษาฯ  4 1(40) 
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ส32102  ประวติัศาสตร์ 3 0.5(20)  ส32104  ประวติัศาสตร์  4 0.5(20) 

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5(20)  พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5(20) 

ศ32101  ศิลปะ 3 0.5(20)  ศ32102  ศิลปะ 4 0.5(20) 

ง32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5(20)  ง32102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5(20) 

อ32101  ภาษาองักฤษ 3 1(40)  อ32102  ภาษาองักฤษ  4 1(40) 

รายวิชาเพิม่เติม 6.5(260)  รายวิชาเพิม่เติม 6.5(260) 

ท32201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 0.5(20)*  ท32202  พินิจวรรณคดีมรดก 0.5(20)* 

ส32263  การปกครองของไทย 1 1(40)*  ส32264  การปกครองของไทย 2 1(40)* 

อ32201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด3 1(40)*  อ32203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด4 1(40)* 

พ30201  เซปัคตะกร้อ 1 2(80)**  พ30203  เซปัคตะกร้อ 2 2(80)** 

พ30202  ฟุตบอล 1 2(80)**  พ30204  ฟุตบอล 2 2(80)** 

ง32225  การสร้างเวบ็เพจ 2(80)**  ง32227  ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนนิเมชัน่ 2(80)** 

ง32226 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2(80)**  ง32228  การผลิตส่ือวีดีทศัน ์ 2(80)** 

อ32202  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3 2(80)**  อ32204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 2(80)** 

อ30203  ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาหาร 2(80)**  อ30204  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2(80)** 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

ลูกเสือ – เนตรนารี /นกัวิชาทหาร (20)  ลูกเสือ – เนตรนารี /นกัวิชาทหาร (20) 

ชมรม (20)  ชมรม (20) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (10)*  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (10)* 

รวมท้ังส้ิน 600  รวมท้ังส้ิน 600 

 

หมายเหตุ    *   นกัเรียนเรียนทุกคน 

      *   เลือกเรียนตามกลุ่มสนใจ 

 *   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์จดัสอดแทรกในกิจกรรมชมรม 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

  

(หน่วยกิต/ชม

.)    

(หน่วยกิต/ช

ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 

ท33101  ภาษาไทย 5  1(40)  ท36102  ภาษาไทย  6 1(40) 

ค331  คณิตศาสตร์  5 1(40)  ค36102  คณิตศาสตร์  6 1(40) 

ว33101  วิทยาศาสตร์  5 1(40)  ว36102  วิทยาศาสตร์  6 1(40) 

ส33101  สังคมศาสนาและวฒันธรรม  5 1(40)  ส36101  สังคมศาสนาและวฒันธรรม  6 1(40) 
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พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา  5  0.5(20)  พ36102  สุขศึกษาและพลศึกษา  6 0.5(20) 

ศ33101  ศิลปะ  5 0.5(20)  ศ36102  ศิลปะ  6 0.5(20) 

ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 0.5(20)  ง36102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 0.5(20) 

อ33101  ภาษาองักฤษ  5 1(40)  อ36102  ภาษาองักฤษ 6 1(40) 

รายวิชาเพิม่เติม 7.0(280)  รายวิชาเพิม่เติม 7.0(280) 

ท33201  หลกัภาษาไทย 1(40)*  ท33202  ประวติัวรรณคดี 1(40)* 

ส33241  เศรษฐกิจไทย 1(40)*  ส33242  เหตุการณ์ปัจจุบนั 1(40)* 

อ33201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด5 1(40)*  อ33202  ภาษาองักฤษฟัง-พูด6 1(40)* 

พ30201  ลีลาศ 1 2(80)*  พ30203  บาสเกตบอล 2 2(80)* 

พ30202  บาสเกตบอล 1 2(80)*  พ30204  แฮนดบ์อล 2(80)* 

ง33241  การใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล 2(80)*  ง33243  การสร้าง CAI 2(80)* 

ง33242  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการเท็กซ์โหมด 2(80)*  ง33244  การสร้าง  E-learning 2(80)* 

อ33207  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5 2(80)*  อ33208  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6 2(80)* 

อ33205  ภาษาองักฤษรอบรู้ 1 2(80)*  อ33206  ภาษาองักฤษรอบรู้ 2 2(80)* 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

ลูกเสือ – เนตรนารี /นกัวิชาทหาร (20)  ลูกเสือ – เนตรนารี /นกัวิชาทหาร (20) 

ชมรม (20)  ชมรม (20) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (10)*  

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยช

น์ (10)* 

รวมท้ังส้ิน 600  รวมท้ังส้ิน 600 

หมายเหตุ    *   นกัเรียนเรียนทุกคน 

      *   เลือกเรียนตามกลุ่มสนใจ 

 *   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์จดัสอดแทรกในกิจกรรมชมรม 

 

 

 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  พุทธศักราช 2552  

รายวิชาเพิม่เติมในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 

 

ท31201  การเขียน     จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 
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ส31261 หลกัฐานประวติัศาสตร์ในประเทศไทย1  จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

อ31201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด1    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง31221  การผลิตส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง31222  การใชโ้ปรแกรมตารางงาน2    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ31202  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน     จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ30202  ภาษาองักฤษอินเตอร์เน็ต2   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30201 ฟุตซอล 1     จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง  

พ30202  แบดมินตนั 1     จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ท31202  การพูด      จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ส31262  การปกครองของไทย    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

อ31203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด2    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง31223 การออกแบบโปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง31224  การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ31204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ30204  ภาษาองักฤษโครงงาน    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30203  ฟุตชอล 2     จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30204  แบดมินตนั 2     จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนท่ี 1 

ท32201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ส32263  ประวติัศาสตร์ไทย   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 
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อ32201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด3   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง32225  การสร้างเวบ็เพจ    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง  

ง32226  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ32202  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ30203  ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาหาร จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30201 เซปัคตะกร้อ 1    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30202  ฟุตบอล  1    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

 

 ภาคเรียนท่ี 2 

ท32202  พินิจวรรณคดีมรดก   จาํนวน 0.5 เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 

ส31264   การปกครองของไทย   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

อ32203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด4   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง32227  ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนนิเมชัน่จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง  

ง32228  การผลิตส่ือวีดีทศัน์   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง  

อ32204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง  

อ30204  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว  จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง  

พ30203  เซปัคตะกร้อ 2    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30204  ฟุตบอล 2    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 1 

ท33201  หลกัภาษาไทย     จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ส33241  เศรษฐกิจไทย     จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 
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อ33201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด5    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง33241  การใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง33242  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการเทก็ซ์โหมดจาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ33207  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ33205  ภาษาองักฤษรอบรู้ 1    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30201  ลีลาศ 1      จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30202  บาสเกตบอล 1     จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ท33202  ประวติัวรรณคดี    จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ส33242  เหตุการณ์ปัจจุบนั   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

อ33202  ภาษาองักฤษฟัง-พูด6   จาํนวน 1.0 เวลาเรียน   40   ชัว่โมง 

ง33243  การสร้าง CAI    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

ง33244  การสร้าง  E-learning   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ33208  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

อ33206  ภาษาองักฤษรอบรู้ 2   จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30203  บาสเกตบอล 2    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

พ30204  แฮนดบ์อล    จาํนวน 2.0 เวลาเรียน   80   ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท 21101  ภาษาไทย 1 

รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1                               จํานวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง  
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 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรอง 

และคาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ ตามลกัษณะคาํประพนัธ ์  จบัใจความสาํคญัจากบทความ เร่ือง  ตกับาตรนํ้าผึ้ง  

ระบุเหตุผล และขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ระบุ 

และอธิบายคาํเปรียบเทียบคาํท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน  

วิเคราะห์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่าน  

การเขียนอยา่งหลาหลายเพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตและมีมารยาทในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจง คร่ีง 

บรรทดั  เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยคาํถูกตอ้ง  ชดัเจน  เหมาะสม  และสละสลวย  

การเขียนเรียงความเชิงพรรณนาจากสารคดีเร่ือง สนามบินสุวรรณภูมิ  เขียนยอ่ความเร่ือง นายแพทยสุ์เอ็ด  

คชเสนี  เขียนจดหมายส่วนตวั  มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีฟัง 

และดูเก่ียวกบัเร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีฟัง และดู  

แสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  มีมารยาทในการฟัง  ดู และพูด  

ลกัษณะของเสียงในภาษาไทย  สร้างคาํในภาษาไทย  วิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของคาํในประโยค  

สรุปเน้ือหาในวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่าน  วิเคราะห์วรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่าน  

พร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใชก้ระบวนการอ่านร้อยแกว้  ร้อยกรอง  การฟัง  การดู  การพูด  เปรียบเทียบ  จบัใจความ  

ระบุเหตุและผลและขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น  ประเมินค่า  สร้างความรู้  ความเขา้ใจ  สร้างเจตคติ  ค่านิยม  

เรียนรู้ทางภาษาไทยและฝึกปฏิบติั 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตย ์ สุจริต  

มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

เห็นคุณค่าของการท่องจาํ  นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

 
 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   : ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/8 ม.1/9 

มฐ.ท2.1   : ม.1/1 ม.1/2 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/7 ม.1/9 

มฐ.ท3.1   : ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/6  

มฐ.ท4.1   : ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  

มฐ.ท5.1   : ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/5  

รวม   23  ตัวชี้วัด 

 

 

ท 21102    ภาษาไทย  2 
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รายวิชาพื้นฐาน                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                          จํานวน 1.5  หน่วยกติ    เวลา60  ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงร้อยแกว้  บทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

จบัใจความสาํคญัจากสารคดี  เร่ือง  เมืองโบราณ  ตีความคาํยากจากเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท  

ระบุขอ้สังเกต  ความสมเหตุสมผลของงานเขียนบนัเทิงคดีเร่ือง  กระตั้วแทงเสือ 

ปฏิบติัตามคู่มือแนะนาํวิธีการใชง้านของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชใ้นระดบัท่ียากขึ้น  

วิเคราะห์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่านงานเขียนอยา่งหลากหลาย  เพื่อนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาชีวิต 

และมีมารยาทในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจง คร่ึง บรรทดั  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาํคญั 

และรายละเอียดสนบัสนุน  เขียนเรียงความเร่ือง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจากส่ือท่ีไดรั้บ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ือง  

ประเพณีรับบวั และมีมารยาทในการเขียน  ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเน้ือหาโนม้นา้วใจ  

พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดู  และการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง  การดู 

และการพูด  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรอง  

จาํแนกและใชส้าํนวนท่ีเป็นคาํพงัเพย และสุภาษิต  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน  

เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความพอใจ 

 โดยใชก้ระบวนการอ่านร้อยแกว้  ร้อยกรอง  การฟัง  การดู  การพูด  เปรียบเทียบ  จบัใจความ  

ระบุเหตุและผลและขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น  ประเมินค่า  สร้างความรู้  ความเขา้ใจ  สร้างเจตคติ  ค่านิยม  

เรียนรู้ทางภาษาไทยและฝึกปฏิบติั 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตย ์ สุจริต  

มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

เห็นคุณค่าของการท่องจาํ  นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  
 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   : ม.1/1 ม.1/2  ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 

มฐ.ท2.1   : ม.1/1 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 

มฐ.ท3.1   : ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  

มฐ.ท4.1   :  ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  

มฐ.ท5.1   :  ม.1/4 ม.1/5  

รวม   23  ตัวชี้วัด 
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ท 22101    ภาษาไทย  3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                            จํานวน 1.5  หน่วยกติ   เวลา 60  ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และ บทร้อยกรองและ      

คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ  ตามลกัษณะคาํประพนัธ์ดว้ยนํ้าเสียงถูกตอ้ง   จบัใจความสาํคญั สรุปความ  

และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน  วิเคราะห์และจาํแนกขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน 

และขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน เขียนผงัความคิดเพื่อแสดงความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ ท่ีอ่าน    

อภิปรายวิจารณ์ และแสดงความรู้ แสดงความคิดเห็น  และขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน อยา่งมีเหตุผล  

ป่าชายเลน  อ่านหนงัสือ บทความ หรือคาํประพนัธ์อยา่งหลากหลาย 

และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่านเพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต   

ท่องบทอาขยานตามท่ีกาํหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

มีมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั   เขียนส่ือสารรูปแบบต่าง  

ๆ    เขียนบรรยายและพรรณนา   เขียนเรียงความ   เขียนยอ่ความ  เร่ืองเมืองโบราณ  

เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้    แต่งบทร้อยกรอง เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น 

หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล  มีมารยาทในการเขียน     พูดสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู    

วิเคราะห์ขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็น   ศูนยศึ์กษาธรรมชาติบางป ู  และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ 

วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีเหตุผลเพื่อนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์    

การพูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  การ 

สร้างคาํในภาษาไทย    วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญัประโยครวม และประโยคซอ้น  

รวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย ใชค้าํราชาศพัทต์ามฐานะของบุคคล  

อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดบัท่ียากขึ้น    

วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

พร้อมยกเหตุผลประกอบเพื่อนาํความรู้ ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง   

 โดยใชก้ระบวนการในการวิเคราะห์วิจารณ์ความ  ตีความ  สรุปความ  ตรวจสอบความรู้  

คน้ควา้สืบคน้ขอ้มูล  การแยกแยะขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น   การอภิปราย  แสดงความคิดเห็น  

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  เกิดทกัษะ   

  เพื่อใหมี้มารยาทและนิสัยรักการอ่าน การเขียน  การฟังการดูและการพูด 

เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  

มีความซาบซ้ึงและภูมิใจในความเป็นไทยนาํขอ้คิดจากเร่ืองและคุณธรรมท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง    
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ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   : ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/8  

มฐ.ท2.1   : ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/8  

มฐ.ท3.1   :  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/6  

มฐ.ท4.1   :  ม.2/1 ม.2/2  

มฐ.ท5.1   :  ม.2/1 ม.2/2  

รวม  18  ตัวชี้วัด 
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ท 22102    ภาษาไทย  4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                              จํานวน 1.5  หน่วยกติ    เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และ บทร้อยกรองและ      

คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ  ตามลกัษณะคาํประพนัธ์ดว้ยนํ้าเสียงถูกตอ้ง   จบัใจความสาํคญั สรุปความ  

และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน  วิเคราะห์และจาํแนกขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน 

และขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  ระบุขอ้สังเกตการชวนเช่ือ  การโนม้นา้ว 

หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  เร่ืองเท่ียวปากนํ้า    อภิปรายวิจารณ์ และแสดงความรู้ แสดงความคิดเห็น  

และขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน อยา่งมีเหตุผล  ตลาดนํ้ าบางนํ้าผึ้ง  พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั     อ่านหนงัสือ 

บทความ หรือคาํประพนัธ์อยา่งหลากหลาย 

และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่านเพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต   

มีมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน  เขียนส่ือสารรูปแบบต่างๆ   เขียนบรรยายและพรรณนา   

เขียนเรียงความ       เขียนยอ่ความ  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้หรือโครงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น 

หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล  เร่ืองฟาร์มจระเข ้   มีมารยาทในการเขียน     

พูดสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู    วิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น   ศูนยศึ์กษาธรรมชาติบางป ู 

และความน่าเช่ือถือของขา่วสารจากส่ือต่างๆ      

วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีเหตุผลเพื่อนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต    

พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์     การพูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้      

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  แต่งบทร้อยกรอง   ใชค้าํราชาศพัทต์ามฐานะของบุคคล  

รวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  

วิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านดา้นศาสนา 

ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคาํสอน    วิเคราะห์คุณคา่และขอ้คิดจากวรรณคดีวรรณกรรม 

และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน พร้อมยกเหตุผลประกอบเพื่อนาํความรู้ 

ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

 โดยใชก้ระบวนการในการวิเคราะห์วิจารณ์ความ  คิดสังเคราะห์  ตีความ  สรุปความ  ตรวจสอบความรู้  

คน้ควา้สืบคน้ขอ้มูล  การแยกแยะขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น   การอภิปราย  แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบติั 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  เกิดทกัษะ   
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    เพื่อใหมี้มารยาทและนิสยัรักการอ่าน การเขียน  การฟังการดูและการพูด 

เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  มีความซาบซ้ึงและภูมิใจในภาษาไทย     

ตระหนกัในคุณค่าของภาษาไทย นาํขอ้คิดจากเร่ืองและคุณธรรมท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง    

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8  

มฐ.ท2.1   :  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8  

มฐ.ท3.1   :   ม.2/1 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6  

มฐ.ท4.1   :  ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  

มฐ.ท5.1   :  ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  

รวม  25  ตัวชี้วัด 
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ท 23101   ภาษาไทย  5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                              จํานวน 1.5  หน่วยกติ    เวลา 60 ช่ัวโมง 
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ 

บทร้อยกรองไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ระบุความแตกต่างของคาํท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั   

ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียดของขอ้มูล ท่ีสนบัสนุนเร่ืองหมู่บา้นขนุสมุทร  ดอนหอยหลอด  หอยพิมพ ์ 

ประเพณีรับบวั เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ย่อความและรายงานวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า 

อ่านเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชก้ลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ขึ้น   

ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน  

คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัเขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษา  

เขียนชีวประวติัหรืออตัชีวประวติัโดยเล่าเหตุการณ์ ขอ้คิดเห็น และทศันคติในเร่ืองต่างๆ  

เขียนยอ่ความเขียนจดหมายกิจธุระ แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู  

วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดู   เพื่อนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต   

พูดรายงานเร่ืองเร่ืองหมู่บา้นขนุสมุทร  ดอนหอยหลอด  หอยพิมพ ์  ประเพณีรับบวั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนาพูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงคมี์ 

จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทยวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซอ้นวิเคราะห์ระดบัภาษา

แต่งบทร้อยกรองสรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากยิง่ขึ้น 

วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

ท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกาํหนด  

และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและนาํไปใชอ้า้งอิง 

 โดยใชก้ระบวนการอ่านร้อยแกว้  ร้อยกรอง การฟัง การดู  การพูด เปรียบเทียบ  จบัใจความ  สรุปความ  

ตีความ ขยายความวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  สร้างความรู้ความเขา้ใจ  สร้างเจตคติ  สร้างค่านิยม 

เรียนรู้ทางภาษา ฝึกปฏิบติั 
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เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 

การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการท่องจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/10 

มฐ.ท2.1   :  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/10 

มฐ.ท3.1   :  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/6  

มฐ.ท4.1   :  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

มฐ.ท5.1   :  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4  

รวม  25  ตัวชี้วัด 

ท 23102   ภาษาไทย  6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                            จํานวน 1.5  หน่วยกติ    เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

 อ่านเร่ืองต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อน (storm surge)  สมุทรปราการเมืองหนา้ด่าน 

ป้อมผีเส้ือสมุทรป้อมพระจุลจอมเกลา้ฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก 

ยอ่ความและรายงานวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใชก้ลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ขึ้น   

ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลาํดบัความ 

และความเป็นไปไดข้องเร่ือง     วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       

ตีความและประเมินคุณค่า    และแนวคิดท่ีไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 

เขียนจดหมายกิจธุระเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นและโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผลเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้  ในเร่ืองเช่น ภาวะโลกร้อน (storm surge)  

สมุทรปราการเมืองหนา้ด่าน ป้อมผีเส้ือสมุทรป้อมพระจุลจอมเกลา้ฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่าง ๆ  

กรอกแบบสมคัรงานพร้อมเขียนบรรยายเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ      

ของตนเองท่ีเหมาะสมกบังานเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ และโครงงานวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดู   

เพื่อนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตพูดในโอกาสต่างๆ 

ไดต้รงตามวตัถปุระสงคพ์ูดโนม้นา้วโดยนาํเสนอหลกัฐานตามลาํดบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผลและน่าเช่ือถือมีมารย

าทในการฟัง การดู 

และการพูดวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซอ้นอธิบายความหมายคาํศพัทท์างวิชาการและวิชาชีพแต่งบทร้อย

กรองสรุปเน้ือหาวรรณคดี 
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วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากยิง่ขึ้นสรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน 

ท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกาํหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

  โดยใชก้ระบวนการอ่านร้อยแกว้  ร้อยกรอง การฟัง การดู  การพูด เปรียบเทียบ  จบัใจความ  

สรุปความ  ตีความ ขยายความวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  สร้างความรู้ความเขา้ใจ  สร้างเจตคติ  

สร้างค่านิยม เรียนรู้ทางภาษา ฝึกปฏิบติั 

เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 

การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการท่องจาํ  นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ช ้

หรืออา้งอิงในการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 

มฐ.ท2.1   :  ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 

มฐ.ท3.1   :  ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6  

มฐ.ท4.1   :  ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

มฐ.ท5.1   :  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4  

รวม  23  ตัวชี้วัด 

 

ท 31101   ภาษาไทย  1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                 จํานวน  1  หน่วยกติ   เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทนิทาน  บทร้อยกรอง  

ประเภท  กลอน  กาพย ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะตามฉันทลกัษณ์และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ตีความ  

แปลความ  และขยายความ ข่าวสั้น ๆ บทความแสดงความคิดเห็น             กวีนิพนธ์  บทร้อยกรองร่วมสมยั  

และวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถคาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

ตอบคาํถามจากการอ่านเร่ืองท่ี 1  ในประเทศไทย สะพานกาญจนพิเศษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายในเวลาท่ีกาํหนด  เพื่อนาํความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  อ่านนิทาน  

คาํบรรยาย  แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ย่อความ  และสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือต่าง 

ๆ ไดแ้ก่            ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  

และพฒันาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน  เขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  

เขียนบนัทึกส่วนตวัและเขียนบนัทึกจากการอ่าน  ฟัง  ดู  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
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โดยใชภ้าษาเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการเขียนแต่ละประเภท  มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน  

เขียนเรียงความโลกส่วนตวัและเรียงความเชิงวิเคราะห์ เร่ืองที  1 ในประเทศไทย ตามหลกัการเขียนเรียงความ  

เขียนยอ่ความจากบทความ     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลสาํคญั เช่นเจา้ของ ฟาร์มจระเข ้เร่ืองสั้น  

สรุปแนวคิด  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของการอ่าน  ฟัง  ดู  ตามหลกัการประเมินเบ้ืองตน้  

แลว้เขียนรายงานเชิงวิชาการ  และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  และมีมารยาทในการเขียน  

แลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทางการ  ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ  

มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  ศึกษาเสียงในภาษา  การใชค้าํและสาํนวน  การเขียนตวัสะกด  

ใชร้ะดบัของภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล  

วิเคราะห์และสังเกตคาํท่ีใชใ้นภาษาไทยท่ีมาจากภาษาอ่ืน 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและส่ือส่ิงพิมพจ์ากส่ือมวลชน  

เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือต่าง ๆ  วิเคราะห์วิจารณ์  สังเคราะห์ขอ้คิด  ประเมินค่า  

วรรณคดีและวรรณกรรม  วรรณคดีพื้นบา้น  ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

รวมทั้งท่องจาํและบอกคุณคา่บทอาขยาน  บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปอา้งอิงได ้ 

โดยใชก้ระบวนการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู  พดู  ท่องจาํฝึกปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้ ตีความ แปลความ 

ขยายความ วิเคราะห์  วิจารณ์   คาดคะเน  ประเมินคา่  แสดงความคิดเห็น  

แสดงทศันะคิดวิจารณญาณคิดสังเคราะห์  

  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพดู  มีมารยาทในการอ่าน 

การเขยีน การฟัง การดู การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการทอ่งจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

มฐ.ท2.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8  

มฐ.ท3.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

มฐ.ท4.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7  

มฐ.ท5.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

รวม  36  ตัวชี้วัด 
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ท 31102   ภาษาไทย 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                จํานวน  1  หน่วยกติ    เวลา 40ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทความเรียง  

บทร้อยกรอง  ประเภท  โคลง  ฉนัท ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะตามฉนัทลกัษณ์และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  

ตีความ  แปลความ  และขยายความ บทเพลง  นิทาน โฆษณา  กวีนิพนธ์  บทร้อยกรองร่วมสมยั  

และวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถคาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

ตอบคาํถามจากการอ่านเร่ือง สะพานวงแหวนโรงเรียนนายเรือ บุคคลสาํคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ภายในเวลาท่ีกาํหนด  เพื่อนาํความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  อ่านบทความ  

สารคดี  แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่ความ  และสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  
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และพฒันาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน  เขียนเชิญชวน  เขียนบนัทึกจากการอ่าน  

เขียนเร่ืองอเมซ่ิงในจงัหวดัสมุทรปราการ การฟัง  การดู  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

โดยใชภ้าษาเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการเขียนแต่ละประเภท  มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน  

เขียนเรียงความโลกส่วนตวัและเรียงความเชิงวิเคราะห์  ตามหลกัการเขียนเรียงความ  

แต่งคาํประพนัธ์ประเภทโคลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามฉันทลกัษณ์  เขียนยอ่ความจากกวีนิพนธ์  วรรณกรรม  

แลว้สรุปแนวคิด  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของการอ่าน  ฟัง  ดู  ตามหลกัการประเมินเบ้ืองตน้  

เขียนโครงงาน  และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  และมีมารยาทในการเขียน  

แลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทางการ  ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ  

มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  ศึกษาลกัษณะของภาษาไทย  การเพิ่มคาํ  การอ่านออกเสียง  

โดยใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  วิเคราะห์และสังเกตคาํท่ีใชใ้นภาษาไทยท่ีมาจากภาษาอ่ืน 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ตและส่ือส่ิงพิมพจ์ากส่ือมวลชน  เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือต่าง ๆ  วิเคราะห์วิจารณ์  สังเคราะห์ขอ้คิด  ประเมินค่า  

วรรณคดีและวรรณกรรม  ตาํนาน  นิทาน  ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

รวมทั้งท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปอา้งอิงได ้     

ซ่ึงทกัษะและกระบวนการทางภาษาเหล่าน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้ผา่นสาระ     การเรียนรู้ภาษาไทยต่าง ๆ ขา้งตน้  

เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถ  ตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ี 

โดยใชก้ระบวนการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู  พูด  ท่องจาํฝึกปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้  

ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์  วิจารณ์   คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

แสดงทศันะคิดวิจารณญาณคิดสังเคราะห์  

  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพดู  มีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน การฟัง การดู การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ 

 

 

ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการท่องจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

มฐ.ท2.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8  

มฐ.ท3.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

มฐ.ท4.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7  

มฐ.ท5.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

รวม  36  ตัวชี้วัด 
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ท 32101   ภาษาไทย  3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                จํานวน  1  หน่วยกติ    เวลา 40ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทบทความ  

บทร้อยกรอง  ประเภท  กลอน  ร่าย  ฉนัท ์ 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะตามฉันทลกัษณ์และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ตีความ  แปลความ  และขยายความ 

บทความวิชาการ  บทความแสดงความคิดเห็น  กวีนิพนธ์  บทร้อยกรองร่วมสมยั  

และวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองเทศมหาชาติ เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถคาดคะเน  ประเมินค่า  

แสดงความคิดเห็น  ตอบคาํถามจากการอ่านละครหุ่นคนภายในเวลาท่ีกาํหนด  
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เพื่อนาํความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  อ่านบทความ  คาํบรรยาย  

แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคดิ  บนัทึก  ยอ่ความ รายงาน  และสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  

และพฒันาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน  เขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  ทรรศนะ  

รายงานการประชุม  เขียนเรียงความเชิงวิเคราะห์เร่ืองท่ีดินและป่าชุมชนหมู่บา้นกระเพาะหม ู 

เขียนเรียงความโลกส่วนตวั  ตามหลกัการเขียนเรียงความ  เขยีนยอ่ความจากวรรณคดี  บทความ  สารคดี  

แลว้เขียนรายงานเชิงวิชาการ  และบนัทึกการอ่าน  การฟัง  การดู  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

โดยใชภ้าษาเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้ง   มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน 

และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  

สามารถประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นเพื่อนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง  และมีมารยาทในการเขียน  

สรุปแนวคิด  วิเคราะห์บทความแสดงความคิดเห็น  และประเมินค่าจากเร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  

เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  

พูดต่อท่ีประชุมชนดว้ยแนวคิดใหม่  ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  ศึกษา  อธิบาย  

วิเคราะห์  เสียงในภาษา  ส่วนประกอบของภาษา  การใชค้าํ  คาํและสาํนวน  ระดบัของภาษา  

องคป์ระกอบของพยางค ์– คาํ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล  

หลกัสังเกตคาํท่ีใชใ้นภาษาไทยท่ีมาจากภาษาอ่ืน  ภาษาถ่ิน  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  

ภาษาถ่ิน  ท่ีมีต่อภาษาไทย  ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  ส่ือส่ิงพิมพจ์ากส่ือมวลชน   

เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือต่าง ๆ  วิเคราะห์วิจารณ์  สังเคราะห์ขอ้คิด  ประเมินค่า  

วรรณคดีและวรรณกรรม  วรรณคดีพื้นบา้น  ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ช ้

ในชีวิตจริง  รวมทั้งท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปอา้งอิงได ้  

โดยใชก้ระบวนการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู  พูด  ท่องจาํฝึกปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้ ตีความ  

แปลความ ขยายความ วิเคราะห์  วิจารณ์   คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

แสดงทศันะคิดวิจารณญาณคิดสังเคราะห์  

  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด  มีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน การฟัง การดู การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ 

 

 

ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการท่องจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

มฐ.ท2.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8  
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มฐ.ท3.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

มฐ.ท4.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7  

มฐ.ท5.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

รวม  36  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท 32102   ภาษาไทย  4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                 จํานวน  1  หน่วยกติ    เวลา 40ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทบทความ  

บทร้อยกรองประเภท  โคลง  กาพย ์ ลิลิต  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะตามฉนัทลกัษณ์และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  
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ตีความ  แปลความ  และขยายความ ผะหมีข่าว  โฆษณา  คาํขวญั  เร่ืองสั้น  

และวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถคาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

ตอบคาํถามจากการอ่านภายในเวลาท่ีกาํหนด  

เพื่อนาํความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  อ่านสารคดี  นิทาน  นวนิยาย  

แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก          ยอ่ความ  และสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่  

ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  

และพฒันาความรู้ทางอาชีพ  มีมารยาทในการอ่าน  เขียนคาํเชิญชวน  เขียนกิจธุระ  การกรอกแบบรายงาน  

เขียนประกาศ  เขียนยอ่ความ  จาก   กวีนิพนธ์   และเร่ืองสั้น  เขียนบทความแสดงความคิดเห็น  โครงงาน  

บนัทึกจากการอ่าน  การฟัง  การดู  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

โดยใชภ้าษาเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการเขียนประเภทต่าง ๆ  มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน 

และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  

สามารถประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นเพื่อนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง  และมีมารยาทในการเขียน  

สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น  รายการวิยุโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเชิงวิเคราะห์  

รายการจากส่ือเทคโนโลยท่ีีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการโนม้นา้วใจ  คาํเชิญชวน  คาํโฆษณาชวนเช่ือ  

และประเมินค่าจากเร่ืองท่ีฟังและ 

ดูอยา่งมีวิจารณญาณ  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  ศึกษา  การเพิ่มคาํ  

การร้อยเรียงประโยค  เพื่ออธิบายและวิเคราะห์หลกัการสร้างคาํในภาษาไทย  การใชป้ระโยคส่ือความ  

ไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์ ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  ส่ือส่ิงพิมพ ์

จากส่ือมวลชน  เพือ่วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือต่าง ๆ  และสามารถแต่งบทร้อยกรองประเภท  

ร่าย  ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   วิเคราะห์วิจารณ์  สังเคราะห์ขอ้คิด  ประเมินค่า  วรรณคดีและวรรณกรรม  

ตาํนาน  นิทาน  เพลงพื้นบา้น  ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

รวมทั้งท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปอา้งอิงได ้  

โดยใชก้ระบวนการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู  พูด  ท่องจาํฝึกปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้ ตีความ  

แปลความ ขยายความ วิเคราะห์  วิจารณ์   คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

แสดงทศันะคิดวิจารณญาณคิดสังเคราะห์  

  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด  มีมารยาทในการอ่าน 

การเขยีน การฟัง การดู การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการทอ่งจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  

 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  
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มฐ.ท2.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8  

มฐ.ท3.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

มฐ.ท4.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7  

มฐ.ท5.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

รวม  36  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท 33101   ภาษาไทย 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                 จํานวน  1  หน่วยกติ    เวลา 40ช่ัวโมง 
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 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทนวนิยาย  

บทร้อยกรอง  ประเภท  กลอน  โคลง  กาพย ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะตาม  

ฉนัทลกัษณ์และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ตีความ  แปลความ  และขยายความ นิตยสาร  วารสาร 

บทความจรรโลงใจ  บทสนทนา  อาเศียรวาท  และวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล  

สามารถคาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  ตอบคาํถามจากการอ่านภายในเวลาท่ีกาํหนด  

เพื่อนาํความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  อ่านปาฐกถา  พระบรมราโชวาท  เทศนา  

คาํสอน  แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่ความ  และสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  

และพฒันาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน  เขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  เขียนโตแ้ยง้  โนม้นา้ว  

บนัทึกการอ่าน  ฟัง  ดู  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ โดยใชภ้าษาเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้ง  

มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน  เขียนเรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการและเรียงความโลกอุดมคติ  

ตามหลกัการเขียนเรียงความ  เขียนยอ่ความจากกวีนิพนธ์  วรรณคดี         บทละคร  สรุปแนวคิด  

วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของการอ่าน  ฟัง  ดู  แลว้เขียนรายงานเชิงวิชาการ  

และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  และมีมารยาทในการเขียน  

แลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  พูดอภิปราย  มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  ศึกษาธรรมชาติของภาษา  

พนัธกิจของภาษา  การใชค้าํและสาํนวน  การเพิ่มคาํ  

ใชร้ะดบัของภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล  

วิเคราะห์และสังเกตคาํท่ีใชใ้นภาษาไทยท่ีมาจากภาษาอ่ืน 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและส่ือส่ิงพิมพจ์ากส่ือมวลชน  

เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือต่าง ๆ  วิเคราะห์วิจารณ์  สังเคราะห์ขอ้คิด  ประเมินค่า  

วรรณคดีและวรรณกรรม  ภาษากบัวฒันธรรม  ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

รวมทั้งท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปอา้งอิงได ้      

โดยใชก้ระบวนการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู  พูด  ท่องจาํฝึกปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้ ตีความ  

แปลความ ขยายความ วิเคราะห์  วิจารณ์   คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

แสดงทศันะคิดวิจารณญาณคิดสังเคราะห์  

  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด  มีมารยาทในการอ่าน 

การเขียน การฟัง การดู การพดู  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการทอ่งจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  
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ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

มฐ.ท2.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8  

มฐ.ท3.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

มฐ.ท4.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7  

มฐ.ท5.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

รวม  36  ตัวชี้วัด 
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ท 33102  ภาษาไทย  6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                           จํานวน  1  หน่วยกติ    เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ประเภทนวนิยาย  

บทร้อยกรองประเภท  ฉนัท ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะตาม  ฉนัทลกัษณ์และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ตีความ  

แปลความ  และขยายความ นวนิยาย  โฆษณาชวนเช่ือ  แผน่พบั  วรรณกรรมพื้นบา้น  

และวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถคาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

ตอบคาํถามจากการอ่านภายในเวลาท่ีกาํหนด  

เพื่อนาํความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์              ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  

และพฒันาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน  เขียนบนัทึกการอ่าน  ฟัง  ดู  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

โดยใชภ้าษาเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้ง  มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน  

แต่งบทร้อยกรองประเภทฉนัทไ์ดถู้กตอ้งตามฉันทลกัษณ์  เขียนยอ่ความจากนวนิยาย  บทความ  

วรรณกรรมพื้นบา้น  เร่ืองสั้น  สรุปแนวคิด  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของการอ่าน  ฟัง  ดู  

ตามหลกัการประเมินเบ้ืองตน้  แลว้เขียนรายงานเชิงวิชาการ  และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  

และมีมารยาทในการเขียน  แลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  พูดอภิปราย  มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  

ศึกษาการร้อยเรียงประโยค  การใชค้าํ ใชร้าชาศพัทไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล  

วิเคราะห์และสังเกตคาํท่ีใชใ้นภาษาไทยท่ีมาจากภาษาอ่ืน ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

และส่ือส่ิงพิมพจ์ากส่ือมวลชน  เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือต่าง ๆ  วิเคราะห์วิจารณ์  

สังเคราะห์ขอ้คิด  ประเมินค่า  วรรณคดีและวรรณกรรม  ภาษากบัวฒันธรรม  ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้  

เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  รวมทั้งท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยาน  

บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปอา้งอิงได ้  

โดยใชก้ระบวนการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู  พูด  ท่องจาํฝึกปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้ ตีความ  

แปลความ ขยายความ วิเคราะห์  วิจารณ์   คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  

แสดงทศันะคิดวิจารณญาณคิดสังเคราะห์  

  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพดู  มีมารยาทในการอ่าน 

การเขยีน การฟัง การดู การพูด  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของการทอ่งจาํ  

นาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงได ้  
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ตัวชี้วัด 

มฐ.ท1.1   :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9  

มฐ.ท2.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8  

มฐ.ท3.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

มฐ.ท4.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7  

มฐ.ท5.1   :  ม4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

รวม  36  ตัวชี้วัด 
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ท 31201  ภาษาไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือวิชาการ การเขียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จํานวน 0.5 หน่วยกติ  เวลา   20  ช่ัวโมง                                 

 

 ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยเนน้การลาํดบัความให้ผูอ่้านไดรั้บสารอยา่งชดัเจน  เลือกใชโ้วหารใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและโอกาส   เ

ขียนบทร้อยกรองง่าย 

ๆเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   แสดงความคิดและความรู้สึกประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสมุทรปราก

าร เพื่อเพิ่มพูนทกัษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเขียนแสดงความตอ้งการ  ความคิด 

และความรู้สึกเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ ไดถู้กตอ้งตามมารยาท   

โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้  ทกัษะการเขียน  ฝึกปฏิบติั  แสดงความคิดเห็น 

เพื่อใหมี้นิสัยรักการเขียนและมีมารยาทในการเขียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้การลาํดบัความใหผู้อ่้านไดรั้บสารอยา่งชดัเจน 

2. เลือกใชโ้วหารใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและโอกาส  

3. เขียนบทร้อยกรองได ้  

4. เขียนแสดงความคิดและความรู้สึกเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการเขยีนในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

5. เขียนแสดงความตอ้งการ   ความรู้สึก  ความคิด ได ้

6. มีมารยาทและธรรมเนียมนิยมในการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

ท31202  ภาษาไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือวิชา การพูด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จํานวน 0.5 หน่วยกติ  เวลา   20  ช่ัวโมง                                 

 

     ฝึกการพูดต่อหนา้ประชุมชนทั้งท่ีเป็นการบรรยาย   พรรณนา   ชกัชวน   ช้ีแจง  

อภิปราย  ดาํเนินการอภิปรายการนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต  สัมภาษณ์  โตว้าที  

เร่ืองในเหตุการณ์ปัจจุบนัในจงัหวดัสมุทรปราการ  

ทาํหนา้ท่ีพิธีกรหรือโฆษก  ทั้งน้ีโดยเนน้การใชถ้อ้ยคาํ  นํ้าเสียง  และท่าทางท่ีเหมาะสม  เพื่อใหส้ามารถพูดได้

อยา่งมีเน้ือหาสาระและน่าสนใจ  ทาํใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจ  พอใจหรือคลอ้ยตาม 

    โดยใชก้ระบวนการ ฝึกทกัษะ  ศึกษาความรู้   

       เพือ่ใหก้ลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมและมีมารยาทในการพูด 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   ฝึกการพูดต่อหนา้ประชุมชนทั้งท่ีเป็นการบรรยาย   พรรณนา   ชกัชวน   ช้ีแจง  โดยใชถ้อ้ยคาํ 

นํ้าเสียงท่าทางท่ีเหมาะสม 

 2.   พดูอภิปราย และ ดาํเนินการอภิปรายได ้ 

 3.   โตว้าทีโดยใชน้ํ้าเสียง  สํานวนภาษา  ท่าทางเหมาะสม 

 4.   ใชภ้าษาสัมภาษณ์   และทาํหนา้ท่ีพิธีกรหรือโฆษกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.   พูดไดอ้ยา่งมีเน้ือหาสาระและน่าสนใจ  ทาํใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจ  พอใจหรือคลอ้ยตามได ้
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ท32201   ภาษาไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือวิชา การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จํานวน 0.5 หน่วยกติ  เวลา   20  ช่ัวโมง                                 

 

    อ่านขอ้เขียนประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ 

ทั้งบนัเทิงคดี  และสารคดีท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง  พิจารณาแยกขอ้เทจ็จริงออกจากความคิดเห็น  วิเคราะ

ห์องคป์ระกอบของวรรณกรรม ทอ้งถ่ินเร่ืองปลาบู่ทอง 

เพื่อใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสารของผูแ้ต่งและเห็นคุณคา่ของวรรณกรรม

ท่ีอ่าน 

      โดยใชก้ระบวนการ   อ่าน  แยกแยะขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น  วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์  

เขา้ใจ  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของวรรณกรรม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านขอ้เขยีนประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ 

ทั้งบนัเทิงคดี  และสารคดีท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง ได ้

2.  พิจารณาแยกขอ้เทจ็จริงออกจากความคิดเห็น จากเร่ืองท่ีอ่านได ้

3.  วิเคราะห์องคป์ระกอบของวรรณกรรม ได ้

4.  แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน 

5.  เขา้ใจสารของผูแ้ต่งและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมท่ีอ่าน 
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ท32202   ภาษาไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือวิชาพนิิจวรรณคดีมรดกเฉาะเร่ือง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จํานวน 0.5 หน่วยกติ  เวลา   20  ช่ัวโมง                                 

 

    

อ่านนิราศเมืองแกลงและนิราศภูเขาทอง  แลว้ 

พิจารณาศพัท ์ การใชถ้อ้ยคาํโวหาร  และการเลือกเฟ้นถอ้ยคาํ   พิจารณาเน้ือเร่ือง เพื่อใหเ้ขา้ใจสาระสาํคญัของ

เร่ือง  สามารถวิจารณ์ไดต้ามหลกัวิชาวรรณคดีวิจารณ์เบ้ืองตน้  โดยเนน้ในดา้นวรรณศิลป์  และเห็นคุณค่าของ

วรรณคดีท่ีอ่าน 

 โดยใชก้ระบวนการ    พิจารณา  ศึกษา วิจารณ์   

  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของวรรณคดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านนิราศเมืองแกลงและนิราศภูเขาทอง แลว้ บอกความหมายของคาํศพัท ์ ถอ้ยคาํ 

สาํนวนโวหาร ได ้

2. พิจารณาเน้ือเร่ืองดา้นตคุณค่าทางสงัคมได ้

3. เขา้ใจสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 

4. วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านได ้

5. ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ได ้
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ท33201   ภาษาไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือหลกัภาษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

     

               ศึกษาหลกัภาษาไทยเร่ืองเสียงและอกัษรไทย  คาํและกลุ่มคาํ  ประโยคชนิด 

ต่างๆ  เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจหลกัภาษาไทย  สามารถนาํความรู้ไปใชวิ้เคราะห์การใชภ้าษา  ใชภ้าษาไ

ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัจะนาํไปสู่การอนุรักษแ์ละพฒันาภาษาไทย 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา   วิเคราะห์ 

 เพื่อให้รักภาษาไทยและอนุรักษใ์หอ้ยูคู่่ชาติไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   รู้ เขา้ใจ เร่ืองเสียงและอกัษรไทย  

 2.   รู้เขา้ใจเร่ือง คาํ กลุ่มคาํ และหนา้ท่ีของกลุ่มคาํ 

 3.   รู้ เขา้ใจเร่ืองประโยคชนิดต่าง ๆ  

 4.   วิเคราะห์หนา้ท่ี  ส่วนประกอบของประโยคได ้

 5.   วิเคราะห์การใชภ้าษาได ้

 6.   ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ท33202   ภาษาไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือ ประวัติวรรณคดี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

 อ่านรามเกียรต์ิ (ฉบบัรัชกาลท่ี1) ขนุชา้งขนุแผน ให้รู้เร่ืองตลอดโดยสังเขป และอ่านเฉพาะตอนท่ีสาํคั

ญในเชิงวรรณศิลป์ ตอนท่ีทาํใหเ้ห็นสภาพชีวิตในสมยับรรพบุรุษ ตอนท่ีทาํให้เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และ

ตอนท่ีเก่ียวกบัศิลปะสาขาต่างๆ 

เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัละครท่ีสาํคญั แนวคิดในเน้ือเร่ืองโดยเปรียบเทียบกั

บเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบนั เกิดความประทบัใจในศิลปะการประพนัธ์ สามารถนาํไปกล่าวอา้งได ้ 

             โดยใชก้ระบวนการ อ่าน  วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  

 เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจและเห็นคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ 

 

 ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านเร่ือง รามเกียรต์ิ และขนุชา้งขนุแผน แลว้วิเคราะห์คุณค่าดา้นสังคมได ้

2.  อ่านเร่ือง รามเกียรต์ิ และขนุชา้งขนุแผน แลว้วิเคราะห์คุณค่าดา้นวรรณศิลป์ได ้

3.  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัละครท่ีสาํคญัได ้

4.  วิเคราะห์แนวคิดในเน้ือเร่ืองโดยเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบนัได ้

5.  เห็นคุณค่าดา้นวรรณศิลป์และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ค21101  คณิตศาสตร์ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                            จํานวน  3  หน่วยกติ   เวลา  120   ช่ัวโมง   

 

  ผู้เรียนจะได้รับการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  จาํนวนเตม็บวก   จาํนวนเตม็ลบ ศูนย ์ เศษส่วน  ทศนิยม  

การเปรียบเทียบจาํนวนเตม็   เลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนเตม็      

การเขียนแสดงจาํนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์     การบวก  การลบ  การคูณ    และการหารจาํนวนเตม็ 

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจาํนวนเตม็  เลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ 

การคูณและการหารเลขยกกาํลงัท่ีมีฐานเดียวกนั และเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนเตม็   ห.ร.ม. 

และค.ร.น.ของจาํนวนนบั  และการนาํไปใช ้ การนาํความรู้และสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนเตม็ไปใช ้

การทาํบญัชีรับ จ่ายเพื่อวางแผนการใชจ่้ายล่วงหนา้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  

(ใชว้งเวียนและสันตรง)   

               โดยใชก้ระบวนการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  เขียนและ  เปรียบเทียบ  ประมาณค่าจาํนวน     

สร้างโจทยปั์ญหา   วิเคราะห์ เขียนประโยสัญลกัษณ์     แสดงวิธีทาํ   บวก  ลบ  คูณ  หาร  หาคาํตอบ   

สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิต  การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์ เขียนสมการ  ใชค้วามรู้ 

ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 

ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
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             เพ่ือให้มีนิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  ระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ                     

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน     พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ค 1.1   :  ม.1/1  ม.1/2    

มฐ. ค 1.2   :  ม.1/1    ม.1/4 

มฐ. ค1.4  :  ม.1/1 

มฐ. ค3.1  :  ม.1/1  

มฐ. ค 5.2 :  ม.1/1    

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

รวม     13    ตวัช้ีวดั 

 

 

ค21102  คณิตศาสตร์ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                            จํานวน 3  หน่วยกิต  เวลา  120   ช่ัวโมง   

 

                     ผู้เรียนจะได้รับการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง    การเปรียบเทียบจาํนวนเตม็  เศษส่วนและทศนิยม   

เศษส่วนและทศนิยมซํ้า  การบวก  การลบ  การคูณ    และการหารเศษส่วนและทศนิยม 

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจาํนวนเตม็  การบวก  การลบ  การคูณและหารหารเศษส่วนและทศนิยม  

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนและทศนิยม    การประมาณค่าและการนาํไปใช ้  

ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินเส้นทางคมนาคมจากโรงเรียนถึงวดัด่านสาํโรง  การประมาณค่าใชจ่้าย     

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชก้ารสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต   

สมบติัทางเรขาคณิตท่ีตอ้งการการสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์   ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

ภาพท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้  ดา้นขา้งและดา้นบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศกเ์ม่ือกาํหนดภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ดา้นขา้งและดา้นบนให ้   

ความสัมพนัธ์ของแบบรูป  สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  

การเขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา  

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   กราฟบนระนาบในระบบ พิกดัฉาก  โอกาสของเหตุการณ์   

               โดยใชก้ระบวนการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  เขียนและ  เปรียบเทียบ  ประมาณค่าจาํนวน     

สร้างโจทยปั์ญหา   วิเคราะห์ เขียนประโยสัญลกัษณ์     แสดงวิธีทาํ   บวก  ลบ  คูณ  หาร  หาคาํตอบ   

สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิต  การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์ เขียนสมการ  ใชค้วามรู้ 
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ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 

ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   

             เพ่ือให้มีนิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  ระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ                     

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน     พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

ตัวชี้วัด 

มฐ. ค 1.2   :  ม.1/2    ม.1/3   

มฐ. ค 1.3   :  ม.1/1  

มฐ. ค3.1  :  ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 

มฐ. ค4.1 :   ม.1/1 

มฐ. ค 4.2 :  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5   

มฐ. ค 5.2 :  ม.1/1    

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

รวม  21  ตวัช้ีวดั 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                          จํานวน 1.5  หน่วยกติ เวลา 60  ช่ัวโมง 

 

       ผู้เรียนจะได้รับการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองอตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการนาํไปใช ้  การวดัควายาว 

พื้นท่ีและการนาํไปใช ้ การเลือกใชห้น่วยการวดัเก่ียวกบัความยาวและพื้นท่ี  การคาดคะเนเวลา ระยะทาง 

พื้นท่ี ปริมาตร นํ้าหนกัและการนาํไปใช ้ การใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาวและพื้นท่ีในการแกปั้ญหา  

ความเทา่กนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบ ดา้น-มุม-ดา้น มุม-

ดา้น-มุม ดา้น-ดา้น-ดา้น และมุม-มุม-ดา้น  การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะทอ้น 

การหมุนและการนาํไปใช ้ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเร่ืองการตัดพวงมะโหด  

พิกดัจุดของรูปเรขาคณิตท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะทอ้นและการหมุนบนระนาบในระบบพิกดัฉาก  

การนาํเสนอขอ้มูลโดย 

แผนภูมิรูปวงกลม 

          โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผล 

ตดัสินใจและสรุปผลในการแกปั้ญหา  ใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม  

แสดงเหตุผลโดยการอา้งอิงความรู้ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง สร้างแผนภาพ 
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ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุม 

เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชก้บัศาสตร์อ่ืนๆ ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆในการดาํรงชีวิต 

          เพ่ือให้มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน วิจารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ 

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์    

 

ตัวชี้วัด    

มฐ.ค 1.1  : ม.2/4    

มฐ.ค 2.1  : ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3                           

มฐ.ค 2.2  : ม.2/1 ม.2/3 ม.2/4    

มฐ.ค 3.2  : ม.2/1   

มฐ.ค 4.2  : ม.2/2 

มฐ.ค 5.1  : ม.2/1    

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

                รวม  16  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

ค22102 คณิตศาสตร์ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                          จํานวน 1.5  หน่วยกติ เวลา 60  ช่ัวโมง 

                                   

              ผู้เรียนจะได้รับการพฒันาการเรียนรู้ร่ืองเศษส่วนและทศนิยมซํ้า  จาํนวนจริง 

จาํนวนตรรกยะและจาํนวนอตรรกยะ  การหารากท่ีสองและรากท่ีสามและนาํไปใช ้ 

ความสัมพนัธ์ของการยกกาํลงักบั การหารากของจาํนวนจริง  ความเก่ียวขอ้งของจาํนวนจริง 

จาํนวนตรรกยะและจาํนวนอตรรกยะ  เส้นขนานและสมบติัของเส้นขนาน  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

บทกลบัทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการนาํไปใช ้ 

 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โอกาสของเหตุการณ์ 

          โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผล 

ตดัสินใจและสรุปผลในการแกปั้ญหา  ใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม  

แสดงเหตุผลโดยการอา้งอิงความรู้ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง สร้างแผนภาพ 
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ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุม 

เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชก้บัศาสตร์อ่ืนๆ ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆในการดาํรงชีวิต 

          เพ่ือให้มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน วิจารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ 

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์    

              

    ตัวชี้วัด     

มฐ.ค 1.1  :  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   

มฐ.ค 1.2  :  ม.2/1 ม.2/2   

มฐ.ค 1.3  :  ม.2/1   

มฐ.ค 1.4  :  ม.2/1   

มฐ.ค 3.2  :  ม.2/1 ม.2/2  

มฐ.ค 4.2  :  ม.2/1                           

มฐ.ค 5.2  :  ม.2/1   

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

                รวม  17   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

ค23101 คณิตศาสตร์  5                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                           จํานวน 1.5 หน่วยกติ     เวลา   60   ช่ัวโมง  

                                

                           ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีผิวของปริซึม  ทรงกระบอก     ปริมาตร  

ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีผิวและปริมาตร  
ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตวัแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

โจทยส์มการเชิงเส้นสองตวัแปรกราฟ  กราฟเส้นตรง 

การเขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น 
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กราฟเส้นตรงกบัการนาํไปใช ้กราฟอ่ืน ๆความคลา้ย  รูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั สมบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ย 

และการนาํไปใช ้     

                             โดยใช ้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา   ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                        เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ค 2.1 :    ม. 3/1    ม. 3/2     ม. 3/3    ม. 3/4         

มฐ.ค 2.2 :    ม. 3/1         

มฐ.ค 3.1 :    ม. 3/1         

มฐ.ค 3.2 :    ม. 3/1          

มฐ.ค 4.2 :    ม.3/2     ม.3/3      ม.3/4     ม.3/5           

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

                             

รวมตัวชี้วัด     17    ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             ค23102 คณิตศาสตร์ 6                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                          จํานวน 1.5 หน่วยกติ     เวลา   60   ช่ัวโมง  

 

                            ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัความคลา้ย  รูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั 

สมบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ย และการนาํไปใชอ้สมการ  การแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
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การใชค้วามรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาสถิติ   กาํหนดประเด็น  

เขียนขอ้คาํถาม เกบ็รวบรวมขอ้มูล ตารางแจกแจงความถ่ี ค่ากลางของขอ้มูล 

อ่านและแปลความหมายและวิเคราะห์ขอ้มูล การเลือกใชค้่ากลางขอ้มูลท่ีเหมาะสมความน่าจะเป็น  

หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จากการทดลองสุ่ม ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 

และประกอบการตดัสินใจ 

                         โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา    ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ   

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                        เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ค 4.2: ม.3/1                                         

มฐ.ค 5.2: ม.3/1                     

มฐ.ค 5.1: ม.3/1     ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4                     

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

                             

รวมตัวชี้วัด     12    ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค31101 คณิตศาสตร์  1                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4                                                              จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา   40   ช่ัวโมง   
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                      ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัเซต  การดาํเนินการของเซต  

การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั    แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์  

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์- ออยเลอร์       

                      โดยใช ้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา    ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ     

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                   เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด       

มฐ.ค 4.1    :    ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 

 มฐ.ค 4.2   :    ม. 4-6/1    ม. 4-6/2     

 มฐ.ค6.1    :    ม. 4-6/1    ม. 4-6/2   ม. 4-6/3    ม. 4-6/4    ม. 4-6/5   ม. 4-6/6   

รวมตัวชี้วัด    10   ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค31102 คณิตศาสตร์  2                  
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รายวิชาพื้นฐาน                                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4                                                             จํานวน  1.0หน่วย กติ     เวลา   40   ช่ัวโมง  

 

      ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัจาํนวนจริง ระบบจาํนวนจริง สมบติัของ 

จาํนวนจริงเก่ียวกบัการบวกและการคูณ  สมบติัการเท่ากนัและการไม่เท่ากนั สมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว 

อสมการตวัแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ เลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ รากท่ี n  ของจาํนวนจริง  

                           โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา    ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                          เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด            

มฐ.ค 1.1     :     ม. 4-6/1     ม. 4-6/2     ม. 4-6/3 

มฐ.ค 1.2     :     ม. 4-6/1 

มฐ.ค 1.3     :     ม. 4-6/1 

มฐ.ค 1.4    :     ม. 4-6/1 

มฐ.ค 4.2    :     ม. 4-6/3 

มฐ.ค 6.1     :     ม. 4-6/1   ม. 4-6/2     ม. 4-6/3    ม. 4-6/4     ม. 4-6/5     ม. 4-6/6   

รวมตัวชี้วัด   13   ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

ค32101 คณิตศาสตร์  3                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                                             จํานวน  1.0 หน่วยกติ     เวลา   40   ช่ัวโมง   

   

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์และฟังกช์นั โดเมนและเรนจข์อง 

ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั กราฟของความสัมพนัธ์และฟังกช์นั ตวัอยา่งของฟังกช์นัท่ีควรรู้จกั 

การนาํกราฟไปแกปั้ญหาบางประการ  

                     โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา    ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ     

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                      เพือ่ใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด            

มฐ.ค 4.1       :    ม.4-6/3 

มฐ.ค 4.2      :     ม.4-6/4     ม.4-6/5    

มฐ.ค 6.1      :     ม.4-6/1     ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 

รวมตัวชี้วัด     9  ตัว 
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ค32102 คณิตศาสตร์  4                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                                            จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40   ช่ัวโมง 

 
 

                      ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนตรีโกณมิติ  อตัราส่วนตรีโกณมิติของ 

มุม 30 องศา  และ 60 องศา  การอ่านคา่อตัราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรือเคร่ืองคิดเลข  การนาํอตัราส่วน 

ตรีโกณมิติไปใชใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการหาระยะทางและความสูง ลาํดบัเลขคณิต ลาํดบัเรขาคณิต  

อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของของอนุกรม      

                     โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา    ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                       เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด                

มฐ.ค 2.1   :    ม.4-6/1     

มฐ.ค 2.2   :    ม.4-6/1                            

มฐ.ค 4.1   :    ม.4-6/4     ม.4-6/5                           

มฐ.ค 4.2   :    ม.4-6/6    

มฐ.ค 6.1  :     ม.4-6/1     ม.4-6/2   ม.4-6/3     ม.4-6/4    ม.4-6/5     ม.4-6/6                            

รวมตัวชี้วัด     11   ตัว                                            
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ค33101 คณิตศาสตร์  5                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6                                                           จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40   ช่ัวโมง   

                          

                            ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบั ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีไดไ้ปใช ้  

คาดการณ์ในสถานการท่ีกาํหนดใหใ้ชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

                          โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา   ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                       เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด                      

มฐ.ค 5.2     :     ม.4-6/2   

มฐ.ค 5.3    :      ม.4-6/2   

มฐ.ค 6.1    :      ม.4-6/1    ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5  ม.4-6/6                                                                     

รวมตัวชี้วัด    8   ตัว                  
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            ค32101 คณิตศาสตร์  6                  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6                                                                จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา   40  ช่ัวโมง  

   

        ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การหาค่ากลางของขอ้มูล 

โดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน  และฐานนิยม  การหาตาํแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์ การวดัการ 

กระจายของขอ้มูลโดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนาํเสนอขอ้มูล   

                         โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา    ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

การส่ือความหมายและการนาํเสนอ      เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                        เพื่อใหมี้นิสัยในการทาํงานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด         

มฐ.ค 5.1    :   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    

มฐ.ค 5.2   :    ม.4-6/1   

มฐ.ค 5.3  :     ม.4-6/1                                           

มฐ.ค 6.1  :     ม.4-6/1     ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5    ม.4-6/6                     

รวมตัวชี้วัด    11   ตัว               
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ค21201  คณิตศาสตร์ 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 

จํานวน  1.0  หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

               ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  จาํนวนและตวัเลขในระบบตวัเลขโรมนั 

ระบบตวัเลขฐานต่างๆ   การเปล่ียนฐานในระบบตวัเลข   การคิดคาํนวณในระบบจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงั   

การใชค้วามรู้เร่ืองจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงัในการแกปั้ญหา   การสร้างมุมขนาดต่างๆ   

การสร้างรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน    การนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

                  โดยใชก้ระบวนการวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา อ่าน เขียนสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  

ใชวิ้ธีการบวก  ลบ  คูณ  หารแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ   การสร้างรูปเรขาคณิตท่ีซบัซอ้นขึ้น  

มีทกัษะในการคิดคาํนวณเอกนาม และพหุนาม  นาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 

                  เพื่อใหมี้นิสยัในการทาํงานอยา่งมีระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  รักส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งตระหนกัในคุณค่า 

และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียน 

 1.  อ่านและเขียนตวัเลขโรมนัได ้

 2.  บอกค่าของเลขโดดในตวัเลขฐานต่าง ๆ ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

 3.  เขียนเลขฐานท่ีกาํหนดให้เป็นเลขฐานต่าง ๆ ได ้

 4.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงัในการแหปั้ญหาได ้

 5.  ใชก้ารสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่าง ๆ ในรูปสามเหล่ียม และส่ีเหล่ียมดา้นขนานต่าง ๆ ได ้
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ค21202  คณิตศาสตร์ 

 

รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

               ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การสร้างรูปท่ีซบัซอ้นมากขึ้น   การคาดการณ์  

การใหเ้หตุผล     เอกนาม  การบวกและการลบเอกนาม    การบวกและการลบพหุนาม  การคูณพหุนาม  

การหารพหุนาม  การนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

                  โดยใชก้ระบวนการวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา อ่าน เขียนสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  

ใชวิ้ธีการบวก  ลบ  คูณ  หารแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ   การสร้างรูปเรขาคณิตท่ีซบัซอ้นขึ้น  

มีทกัษะในการคิดคาํนวณเอกนาม และพหุนาม  นาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 

                  เพื่อใหมี้นิสยัในการทาํงานอยา่งมีระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  รักส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งตระหนกัในคุณค่า 

และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียน 

 1.  ใชก้ารสร้างพื้นฐานสร้างรูปท่ีซบัซอ้นขึ้นได ้

 2.  สังเกตและใชเ้หตุและผลทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาไดห้ลากหลายวิธี 

 3.  หกผลบวก  ลบ  คูณ และหารของเอกนามและพหุนามอยา่งง่ายได ้

 4.  นาํความรู้ท่ีไดจ้ากคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ค 22201  คณิตศาสตร์ 3 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

       ผู้เรียนจะได้รับการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  บทนิยามและสมบติัอ่ืนๆของเลขยกกาํลงั 

การคูณและการหารเลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนเตม็และการนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือสถานการ

ณ์ต่างๆ การใชเ้ลขยกกาํลงัในการเขียนแสดงจาํนวนท่ีมีค่านอ้ยๆหรือมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การคาํนวณเก่ียวกบัจาํนวนท่ีอยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์   การบวก การลบ การคูณ การหาร 

พหุนามและเศษส่วนของพหุนามท่ีพหุนามมีดีกรีไม่เกินหน่ึง   

การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัโดยใชอ้ตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ   

การสร้างสรรคง์านศิลปะและการออกแบบโดยใชก้ารแปลงทางเรขาคณิต 

          โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผล 

ตดัสินใจและสรุปผลในการแกปั้ญหา  ใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม  

แสดงเหตุผลโดยการอา้งอิงความรู้ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง สร้างแผนภาพ 

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกมุ 

เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชก้บัศาสตร์อ่ืนๆ ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆในการดาํรงชีวิต 

          เพ่ือให้มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน วิจารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ 

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
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ผลการเรียนรู้ 

 1.    คูณและหารจาํนวนท่ีเขียนอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ 

โดยใชบ้ทนิยามและสมบติัของเลขยกกาํลงั และนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

 2.   คาํนวณและใชเ้ลขยกกาํลงัในการเขียนแสดงจาํนวนท่ีมีค่านอ้ยๆหรือมากๆ 

ในรูปสญักรณ์วิทยาศาสตร์ได ้พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ีได ้

 3.  บวก ลบ คูณ หารพหุนามได ้และบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนพหุนามมีดีกรีไม่เกินหน่ึงได ้

 4.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได ้

พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ีได ้

 5.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการเล่ือนขนาน 

การสะทอ้นและการหมุนในการสร้างสรรคง์านศิลปะหรือออกแบบ 

          

 

 

ค 22202  คณิตศาสตร์ 4 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

                     ผู้เรียนจะได้รับการพฒันาการเรียนรู้ร่ือง การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช ้ 

สมบติัการแจกแจง  ในรูป ax2 + bx + c  เม่ือ a,b,c เป็นค่าคงตวัและ a  ≠ 0  ในรูปกาํลงัสองสมบูรณ์  

ในรูปผลต่างกาํลงัสอง  

การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวและการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแ

ยกตวัประกอบ  การแปรผนัโดยตรง การแปรผนัแบบผกผนั การแปรผนัแบบเก่ียวเน่ือง และการนาํไปใช ้ 

              โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ ฝึกคิดวิเคราะห์ ใหเ้หตุผล 

ตดัสินใจและสรุปผลในการแกปั้ญหา  ใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม  

แสดงเหตุผลโดยการอา้งอิงความรู้ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง สร้างแผนภาพ 

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุม 

เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชก้บัศาสตร์อ่ืนๆ ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆในการดาํรงชีวิต 

            เพ่ือให้มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน วิจารณญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ 

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์    

 

ผลการเรียน 
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    1.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้ 

 2.  

แกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวและแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัปร

ะกอบได ้พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ีได ้

 3.  เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณต่างๆท่ีแปรผนัต่อกนัได ้     

 4.  แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรผนัได ้ 

พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ีได ้    

 

   

 

 

 

 

 

 

ค 23201  คณิตศาสตร์ 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

   ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 กรณฑท่ี์สอง  สมบติัของ   เม่ือ a > 0  สมบติัของรากท่ีสองของจาํนวนจริง  การบวก      การลบ  

การคูณและการหารจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป     เม่ือ   การนาํไปใช ้  การแยกตัวประกอบ  พหุนาม  

พหุนามดีกรีสอง   ในรูปผลต่างกาํลงัสอง  กาํลงัสองสมบูรณ์  

ผลบวกและผลต่างกาํลงัสามพหุนามดีกรีสูงกวา่สอง  พาราโบลา  ท่ีกาํหนดดว้ยสมการ   

และสมการ   การหารจุดยอด  การเขียนพาราโบลา  โจทยเ์ก่ียวกบัพาราโบลา  

สมการกาํลงัสองตัวแปรเดียว  การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียว  โดยวิธีทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์  

การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียว  โดยใชสู้ตร  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว  

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  

ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
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การส่ือความหมายและการนาํเสนอเช่ือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆมีความคิดริเร่ิมสร้างสร

รค ์

 เพื่อใหมี้นิสยัในการทาํงานอยา่งระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหากรณฑท่ี์สอง  สมบติัของ   เม่ือ a > 0  

สมบติัของรากท่ีสองของจาํนวนจริง  การบวก      การลบ  การคูณและการหารจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูป     

เม่ือ   การนาํไปใช ้

 2.  แยกตวัประกอบ  พหุนาม  พหุนามดีกรีสอง   ในรูปผลต่างกาํลงัสอง  กาํลงัสองสมบูรณ์  

ผลบวกและผลต่างกาํลงัสามพหุนามดีกรีสูงกวา่สอง  พาราโบลา  ท่ีกาํหนดดว้ยสมการ   

และสมการ   การหารจุดยอด 

 3.  เขียนพาราโบลา  โจทยเ์ก่ียวกบัพาราโบลา  สมการกาํลังสองตัวแปรเดียว   

 4.  แกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียว  โดยวิธีทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์  

การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียว  โดยใชสู้ตร 

 5.  ศึกษาโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว   

 

 

ค 23202  คณิตศาสตร์ 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จํานวน 1.0 หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 ระบบสมการ  การแกร้ะบบสมการสองตวัแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง  

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการสองตวัท่ีมีดีกรีไม่เกินสองสอง  การใช้เหตุผลทางเรขาคณิต  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใหเ้หตุผล  สมบติัเก่ียวกบัวงกลม  การใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการสร้างรูปเรขาคณิต  

เศษส่วนพหุนาม การบวก การลบ  การคูณและการหารของพหุนาม  การแกส้มการเศษส่วนของพหุนาม 

การแกปั้ญหาเก่ียวกบัเศษส่วน พหุนาม  

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยกีารแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  
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ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือความหมายและ      การนาํเสนอ  

เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  เพื่อใหมี้นิสยัในการทาํงานอยา่งระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีวินยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และฝึกการแกปั้ญหาระบบสมการ  

การแกร้ะบบสมการสองตวัแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง   

 2.  ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  

และฝึกการแกปั้ญหาโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการสองตวัท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง 

 3.  ใชเ้หตุผลทางเรขาคณิต  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใหเ้หตุผล  สมบติัเก่ียวกบัวงกลม 

 4.   บอกเหตุผลเก่ียวกบัการสร้างรูปเรขาคณิต  เศษส่วนพหุนาม การบวก การลบ  

การคูณและการหารของพหุนาม   

 5.  แกส้มการเศษส่วนของพหุนาม การแกปั้ญหาเก่ียวกบัเศษส่วน พหุนาม  

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

 6.  แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆวิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  

ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือความหมาย 

 7.  นาํเสนอ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                 จํานวน  1.5  หน่วยกติ     เวลา  60   ช้ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองรูปร่าง  

ลกัษณะของเซลลข์องส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวและเซลลข์องส่ิงมีชีวิตหลายเซลลส่์วนประกอบสาํคญัของเซลลพ์ืชแ

ละเซลลส์ัตวห์นา้ท่ีของส่วนประกอบท่ีสาํคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวก์ระบวนการสารผา่นเซลล ์    

โดยการแพร่และออสโมซิสปัจจยับางประการท่ีจาํเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช และอธิบายวา่แสง      

คลอโรฟิลล ์แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด ์นํ้า เป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง     

ผลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชความสาํคญัของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิ

ตและส่ิงแวดลอ้ม /สวนสมุนไพร   

กลุ่มเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลาํเลียงนํ้าของพืชโครงสร้างท่ีเก่ียวกบัระบบลาํเลียงนํ้าและอาหารของพืชโครงสร้
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างของดอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ของพืชกระบวนการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศของพืชดอกและการสืบพนัธุ์

แบบไม่อาศยัเพศของพืช โดยใชส่้วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพนัธุก์ารตอบสนองของพืชต่อแสง นํ้า 

และการสัมผสั  หลกัการและผลของการใชเ้ทคโนโลย ีชีวภาพในการขยายพนัธุ์      ปรับปรุงพนัธุ์      

เพิ่มผลผลิตของพืชและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์/ 

ผกัลอยฟ้าจาํแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชเ้น้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ ์

/ยาเสพติดและอธิบายสมบติัของสารในแต่ละกลุ่มสมบติัและการเปล่ียนสถานะของสาร/ธนาคารเพื่อส่ิงแวดล้

อม โดยใชแ้บบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของสาร  สมบติัความเป็นกรด  เบส ของสารละลายการตรวจสอบค่า 

pH ของสารละลายและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์/มลพิษทางนํ้า 

/นํ้าจุลินทรียชี์วภาพวิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้เป็นร้อยละ 

และอภิปรายการนาํความรู้เก่ียวกบัสารละลายไปใชป้ระโยชน์  การเปล่ียนแปลงสมบติั   

มวลและพลงังานของสาร เม่ือสารเปล่ียนสถานะและเกิดการละลายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานะ 

และการละลายของสาร/ไบโอดีเซล   

       โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การทดลอง 

การสร้างความคิดรวบยอด การทาํงานกลุ่ม การแกปั้ญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์  และการอภิปราย 

       เพื่อใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้ ความคดิ ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนวิชาอ่ืน มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

ในทอ้งถ่ิน 

     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ว1.1    :   ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 ม 1/6 ม1/7 ม1/8 ม1/9 ม1/10 ม1/11 ม1/12 ม1/13 

มฐ. ว3.1    :   ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 

มฐ. ว3.2    :   ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3  

มฐ.  ว8.1   :   ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 ม 1/6 ม1/7 ม1/8 

รวม     28     ตัวชี้วัด 

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                  จํานวน 1.5 หน่วยกติ     เวลา  60   ช้ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  การคาํนวณระยะทาง 

การกระจดั อตัราเร็วและความเร็ว ในการเคล่ือนท่ีของวตัถุ /จกัรยานนํ้า 

การวดัอุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิการถ่ายโอนความร้อน และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  อธิบายการดูดกลืน 

การคายความร้อน โดยการแผรั่งสี และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์      
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สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสาร และนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั      

องคป์ระกอบและการ       แบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อุณหภูมิ 

ความช้ืนและความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมี

ผลต่อมนุษย/์นํ้าทะเลยกตวัสูง 

การแปลความหมายขอ้มูลจากการพยากรณ์อากาศสภาพลมฟ้าอากาศต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

และส่ิงแวดลอ้ม/มลพิษทางอากาศ/อุทยานดอกไม/้สวนสมุนไพรปัจจยัทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษ

ยท่ี์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรดการเกิดภาวะโลกร้อน รูโหวโ่อโซน 

และฝนกรด ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม/ธนาคารเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

           โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การทดลอง 

การสร้างความคิดรวบยอด การทาํงานกลุม่ การแกปั้ญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์  และการอภิปราย 

           เพื่อใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนวิชาอ่ืน มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

ในทอ้งถ่ิน 

  

    มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ว 4.1    :    ม 1/1  ม 1/2   

มฐ. ว 5.1    :    ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 

มฐ. ว 6.1  :      ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 ม 1/6 ม1/7 

มฐ.  ว8.1   :   ม 1/1  ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 ม 1/6 ม1/7 ม1/8 

รวม     21   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                                                    จํานวน 1.5  หน่วยกติ  เวลา  60  ช่ัวโมง 

 



84 

 

โครงสร้างและการทาํงานของระบบ  ยอ่ยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขบัถ่าย  

ระบบสืบพนัธุ์  ของมนุษยแ์ละสัตว ์  รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย ์ 

ระบบต่างๆของมนุษยแ์ละนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

พฤติกรรมของมนุษยแ์ละสตัวท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน  

ผลของการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการขยายพนัธุ์  ปรับปรุงพนัธุ์  

และเพิ่มผลผลิตของสัตวแ์ละนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สารอาหารในอาหารในปริมาณมากพลงังานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั  

ผลของสารเสพติดต่อระบบต่างๆของร่างกาย  และแนวทางในการป้องกนัตนเองจากสารเสพติด / 

โรคท่ีเกิดจากความเส่ียงทางเพศและยาเสพติด  องคป์ระกอบสมบติัของธาตุและสารประกอบ  

สมบติัของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  ธาตุก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสีและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

หลกัการแยกสารดว้ยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกดั  และโครมาโทกราฟี  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

การเปล่ียนสมบติั  มวล  

และพลงังานเม่ือสารเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมทั้งอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี/การผลิตปุ๋ ยนํ้าจุลินทรี

ยชี์วภาพ   สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี  สมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

ผลของสารเคมี  ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  การใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง  ปลอดภยั  

วิธีป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใชส้ารเคมี   

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

มฐ.ว 1.1            :       ม2/1  ม2/2  ม2/3   ม2/4   ม2/5   ม2/6 

มฐ.ว 3.1            :      ม2/1  ม2/2  ม2/3       

มฐ.ว 3.2            :      ม2/1  ม2/2  ม2/3   ม2/4    

มฐ.ว 4.1            :      ม2/1  ม2/2   

มฐ.ว 5.1            :      ม2/1  ม2/2  ม2/3    

มฐ.ว 6.1             :      ม2/1  ม2/2   ม2/3     ม2/4    ม2/5    ม2/6    ม2/7     ม2/8     ม2/9     ม2/10 

มฐ.ว 8.1            :     ม2/1  ม2/2   ม2/3     ม2/4    ม2/5    ม2/6    ม2/7     ม2/8     ม2/9      

รวม    37   ตวัช้ีวดั 
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ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                          กลุ่มสาระกาเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                                                           จํานวน 1.5  หน่วยกติ  เวลา  60  ช่ัวโมง 

 

การหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกนัท่ีกระทาํต่อวตัถุ  แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อ      

วตัถท่ีุหยดุน่ิงหรือวตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวั  การสะทอ้นของแสง  การหกัเหของแสง  

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ผลของความสวา่งท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  การดูดกลืนแสงสี  

การมองเห็นสีของวตัถ ุ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน  

สมบติัของดินและกระบวนการเกิดดิน  การใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด  

และลกัษณะองคป์ระกอบของดิน  กระบวนการเกิด  และลกัษณะองคป์ระกอบของหิน  

องคป์ระกอบและสมบติัของหิน  เพื่อจาํแนกประเภทของหิน  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

ลกัษณะทางกายภาพของแร่  และการนาํไปใชป้ระโยชน์  กระบวนการเกิด  ลกัษณะและสมบติัของปิโตรเล่ียม  

ถ่านหิน  หินนํ้ามนั  และการนาํไปใชป้ระโยชน์  ลกัษณะแหล่งนํ้าธรรมชาติ  

การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์หล่งนํ้าในทอ้งถ่ิน  การเกิดแหล่งนํ้าบนดิน  แหล่งนํ้าใตดิ้น  

กระบวนการผพุงัอยูก่บัท่ี  การกร่อน  การพดัพา  การทบัถม  การตกผลึกและผลของกระบวนการดงักล่าว / 

ภาวะการพงัทลายของชายฝ่ัง  อธิบายโครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก   

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ     ตรวจสอบ  การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีทกัษะกระบวนการ   ทาง 

วิทยาศาสตร์  เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ 

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ว 4.1     :     ม2/1    ม2/2                

มฐ.ว 5.1    :     ม2/1    ม2/2    ม2/3  

มฐ.ว 6.1    :     ม2/1    ม2/2    ม2/3    ม2/4     ม2/5    ม2/6    ม2/7     ม2/8    ม2/9    ม2/10  

มฐ.ว 8.1    :     ม2/1    ม2/2    ม2/3    ม2/4     ม2/5    ม2/6    ม2/7     ม2/8    ม2/9     

รวม     24   ตวัช้ีวดั 
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ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                                จํานวน 1.5  หน่วยกติ  เวลา  60  ช่ัวโมง 

 

  ลกัษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพนัธุกรรมหรือยนีในนิวเคลียส 

ความสาํคญัของสารพนัธุกรรมหรือดีเอน็เอ        

และกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมโรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของยนีและ  

โครโมโซมและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์     

ความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ินท่ีทาํใหส่ิ้งมีชีวิตดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลผลของความหลากหลายทา

งชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย ์ สัตว ์ พืช และส่ิงแวดลอ้ม/  ภยัจากเทคโนโลยมีีผลทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มถูกทาํลาย /   

ผกัลอยฟ้า     

ผลของเทคโนโลยชีีวภาพต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มการสาํรวจระบบนิเวศต่างๆในทอ้งถ่ินแ

ละอธิบาย    ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบภายในระบบนิเวศ  

ความสัมพนัธ์ของการถ่ายทอดพลงังานของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหารวฏัจกัรนํ้า 

วฏัจกัรคาร์บอน 

และความสาํคญัท่ีมีต่อระบบนิเวศปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ/การขยา

ยตวัของประชากรในทอ้งถ่ินสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้อมทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ         

การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื / นํ้าจุลินทรียชี์วภาพ       การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา  / 

ปัญหามลพิษทางอากาศ / ไบโอดีเซล       

การมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื/และการลดภาวะโลกร้อน/ธนาคารเพื่

อส่ิงแวดลอ้มความเร่งและผลของแรงลพัธ์ท่ีทาํต่อวตัถุ /จกัรยานนํ้า  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวา่งวตัถุ  

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์   แรงพยงุของของเหลวท่ีกระทาํต่อวตัถุโมเมนตข์องแรง 

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์โมเมนตข์องแรง และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

การเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีเป็นแนวตรง และแนวโคง้   

              โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การทดลอง 

การสร้างความคิดรวบยอด การทาํงานกลุ่ม การแกปั้ญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์  และการอภิปราย 

เพื่อใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 
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สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนวิชาอ่ืน มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

ในทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

มาตฐาน/ตัวชี้วัด 

   มฐ. ว 1.2         :       ม3/1   ม3/2    ม3/3     ม3/4    ม3/5 

   มฐ. ว 2.1       :      ม3/1   ม3/2    ม3/3     ม3/4     

   มฐ. ว 2.2       :      ม3/1   ม3/2    ม3/3     ม3/4    ม3/5   ม3/6 

   มฐ.  ว 4.1       :      ม3/1   ม3/2    ม3/3      

   มฐ.  ว 8.1    :      ม3/1   ม3/2    ม3/3     ม3/4    ม3/5     ม3/6     ม3/7    ม3/8 

รวม    26  ตัวชี้วัด 
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ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 

รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                                 จํานวน 1.5  หน่วยกติ  เวลา  60  ช่ัวโมง 

 

  พลงังานจลน์ พลงังานศกัยโ์นถ่วง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเหล่าน้ี 

รวมทั้งนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า ความตา้นทาน 

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  การคาํนวณพลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า /จกัรยานนํ้า            

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

/การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน/ผกัลอยฟ้า/นํ้าจุลินทรียชี์วภาพและประหยดัตวัตา้นทาน 

ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ท่ีมีทรานซิสเตอร์ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์  โลก    ดวงจนัทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ   

และผลท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตบนโลก         องคป์ระกอบของ  เอกภพ กาแลก็ซี     

และระบบสุริยะ       ตาํแหน่งของกลุ่มดาว 

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศท่ีใชส้าํรวจอวกาศ วตัถุทอ้งฟ้า 

สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการส่ือสาร/ธนาคารเพือ่ส่ิงแวดลอ้ม 

        โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การทดลอง 

การสร้างความคิดรวบยอด การทาํงานกลุ่ม การแกปั้ญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์  และการอภิปราย 

     เพื่อใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้ ความคดิ ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนวิชาอ่ืน มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

ในทอ้งถ่ิน 

   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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มฐ. ว 4.1       :      ม3/1    ม3/2    ม3/3 

มฐ. ว 4.2       :      ม3/1    ม3/2    ม3/3 

มฐ. ว 5.1       :      ม3/1    ม3/2    ม3/3    ม3/4    ม3/5 

มฐ. ว 7.1       :      ม3/1    ม3/2     ม3/3 

มฐ. ว 7.2       :      ม3/1 

มฐ. ว 8.1       :      ม3/1    ม3/2    ม3/3   ม3/4   ม3/5   ม3/6   ม3/7   ม3/8    

รวม   23  ตัวชี้วัด 

     

 

 

 

 

ว31101   วิทยาศาสตร์  1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               

 มัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                       จํานวน 1.0    หน่วยกติ  เวลา  40 ช่ัวโมง     

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลศึกษาวิเคราะห์และอธิบายองคป์

ระกอบโครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ เลขอะตอม เลขมวลและไอโซโทป 

การจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ตารางธาตุและเวเลนซ์อิเลก็ตรอน ธาตุและสารประกอบ พนัธะเคมี 

พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต ์พนัธะโลหะ สมบติัของธาตุ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดเดือดและจุดหลอมเหลวและสถานะของสารกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสา

รทดลองอธิบายและเขียนสมการของ ปฏิกิริยาเคมี อตัรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาํวนั การวดัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

/มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม/ธนาคารเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

              โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบ-

เทียบ การสาํรวจตรวจสอบ การทาํนายและการทดลองวิทยาศาสตร์  

                 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม ซ่ึงทกัษะและกระบวนการเหล่าน้ี 

ไดจ้ดัการเรียนรู้ผา่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

ขา้งตน้เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ี 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ว 3.1   :     ม4-6 /1 ม4-6/2  ม4-6 /3  ม4-6 /4  ม4-6/5  ม4-6 /6  ม4-6/7 

มฐ.  ว8.1   :   ม 4-6/1  ม 4-6/2  ม 4-6/3 ม 4-6/4  ม 4-6/5 ม 4-6/6  ม4-6/7  ม4-6/8 ม 4-6 /9 ม 4-6/10  

          ม 4-6/11 ม4-6/12 ม4-6/13 

รวม   20  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว31102  วิทยาศาสตร์  2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               

 มัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                           จํานวน 1.0  หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง   

  

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียมก

ระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลัน่ลาํดบัส่วนนํ้ามนัดิบ การนาํผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ผลของผลิตภณัฑต่์อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มทดลองอธิบายและอภิปรายการเกิดพอลิเมอร์ 

สมบติัของพอลิเมอร์ การนาํพอลิเมอร์ไปใชป้ระโยชน์ ผลท่ีเกิดจากการผลิตและการใชพ้อลิเมอร์ 

ทดลองและอธิบายองคป์ระกอบประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิด ของคาร์โบไฮเดรตไขมนัและนํ้ามนั 

โปรตีนและกรดนิวคลิอิก/มลภาวะอากาศ/ ไบโอดีเซล 

      โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบ-เทียบ 

การสาํรวจตรวจสอบ การทาํนายและการทดลองวิทยาศาสตร์  

เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ 

ตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงทกัษะและกระบวนการเหล่าน้ี ไดจ้ดัการเรียนรู้ผา่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

ขา้งตน้เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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มฐ. ว 3.2   :      ม4-6 /1 ม4-6/2  ม4-6 /3  ม4-6 /4  ม4-6/5  ม4-6 /6   

มฐ.  ว8.1   :    ม 4-6/1  ม 4-6/2  ม 4-6/3 ม 4-6/4  ม 4-6/5 ม 4-6/6  ม4-6/7  ม4-6/8 ม 4-6 /9 ม 4-6/10  

          ม 4-6/11 ม4-6/12 ม4-6/13 

 

รวม   19 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว32101   วิทยาศาสตร์  3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               

 มัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                           จํานวน 1.0  หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะทาง  

การกระจดั  เวลา  อตัราเร็ว  ความเร็วและความเร่งการเคล่ือนท่ีแนวตรง  โพรเจกไทล ์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  

และฮาร์โมนิกอยา่งง่าย  การเคล่ือนท่ีของวตัถุในสนามโนม้ถ่วง  

การเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็  

และใชป้ระโยชน์จากการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 

และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคในนิวเคลียโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  

การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ว 4.1 :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3  ม4-6/4 

มฐ. ว 4.2 :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 

มฐ.ว8.1 : ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6 ม4-6/7 ม4-6/8 ม4-6/9 ม4-6/10ม4-6/11 4-6/12 ม4- 

                6/13 

รวม  21  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว32101   วิทยาศาสตร์  4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               

 มัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                           จํานวน 1.0  หน่วยกติ เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

                        ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์ คล่ืนกล  

เสียงและสมบติัของเสียง  เสียงและการไดย้นิ  สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  

กมัมนัตภาพรังสี  ไอโซโทป  และการใชป้ระโยชน์ในทางสร้างสรรคร์วมถึงผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  

การวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  

มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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มฐ. ว 5.1 :  ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6 ม4-6/7 ม4-6/8 ม4-6/9 

มฐ.ว8.1 : ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6 ม4-6/7 ม4-6/8 ม4-6/9 ม4-6/10ม4-6/11 4-6/12 ม4- 

                 6/13 

รวม  22  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว33101    วิทยาศาสตร์ 5 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                           จํานวน 1.0  หน่วยกติ เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

                        ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของเยือ่หุม้เซลล ์ 

การเคล่ือนท่ีของสารผา่นเซลล ์การรักษาดุลภาพของเซลล ์ดุลยภาพของนํ้า เกลือแร่ อุณหภูมิในร่างกาย 

มนุษยแ์ละสตัว ์ระบบภูมิคุม้กนัของมนุษย ์กระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม การแปรผนัทาง 

พนัธุกรรม การเกิดมิวเทชนั  เทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อด 

ระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี   ทรัพยากรธรรมชาติ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

อยา่งคุม้ค่า และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื/การลดภาวะโลกร้อน/ธนาคารเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

          โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ 

การสังเกต การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย สรุป 

   เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอ่ืน เฝ้าระวงั และพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรมและค่านิยมซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้ผา่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ขา้งตน้เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ี 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ว1.1:  ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5  

มฐ.ว1.2 : ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 

มฐ.ว2.1 : ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 

มฐ.ว2.2 : ม4-6/1 ม4-6/2  

มฐ.ว8.1 : ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6 ม4-6/7 ม4-6/8 ม4-6/9 ม4-6/10ม4-6/11 4-6/12 ม4- 

                 6/13 

รวม  26  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว33102   วิทยาศาสตร์ 6 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                         จํานวน 1.0  หน่วยกติ เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์  กระบวนการกาํเนิดโลก  

การศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบโลก  สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธรณีภาค  

แผน่ธรณีภาคและการเคล่ือนท่ี  ตามทฤษฎีการแปรสัณฐานแผน่ธรณีภาค  

นาํไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์แผ่นดินไหว  และภูเขาไฟระเบิด  ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม 

อธิบายโครงสร้างทางธรณี  การหาอายุเปรียบเทียบ  การหาอายสุัมบูรณ์  การใชซ้าก         

ดึกดาํบรรพแ์ละการลาํดบัชั้นหิน  ลาํดบัเหตุการณ์ทางธรณีของพื้นท่ีต่างๆ 

มาตราธรณีกาลและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางธรณี/สึนามิ/ไบโอดีเซล 

 สืบคน้และรวบรวมเก่ียวกบักาํเนิดเอกภพ  วิวฒันาการของเอกภพ  ดาวฤกษ ์ กาแลกซี  

เนบิวลา  พลงังานของดาวฤกษ ์ การหาระยะห่างของดาวฤกษ ์ ความสวา่งและอนัดบัความสวา่งของดาว  
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สีและอุณหภูมิผิว  เปรียบเทียบความสวา่งกบัอุณหภูมิผิว  กาํเนิดระบบสุริยะ  

จาํแนกบริวารของดวงอาทิตยต์ามลกัษณะการเกิด  ตาํแหน่งของโลกในระบบสุริยะ  

ในกาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือกและในเอกภพ ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศในการสาํรวจทรัพยากรโลก 

การส่ือสาร  อุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตร์ 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ 

การสืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย เพื่อใหเ้กิด ความรู้ความคิด ความเขา้ใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสมซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้ผา่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  

ขา้งตน้เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ว6.1:  ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6  

มฐ.ว7.1:  ม4-6/1 ม6/2  

มฐ.ว7.2 : ม4-6/1 ม6/2 ม6/3  

มฐ.ว8.1 : ม4-6/1 ม4-6/2 ม4-6/3 ม4-6/4 ม4-6/5 ม4-6/6 ม4-6/7 ม4-6/8 ม4-6/9 ม4-6/10ม4-6/11 4-6/12 ม4- 

                6/13 

รวม  24  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

ว21281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

รายวิชาเพิม่เติม                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1                                                                          จํานวน 1.0  หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การจาํแนกประเภท 

การแบ่งพวกโดยมีเกณฑท่ี์เหมือนหรือแตกต่าง    

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  
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นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถเลือกทาํโครงงานตามความสามารถ ตามความถนดั ตามความสนใจโดยใช ้ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

              2.  นกัเรียนสามารถทาํโครงงานตามขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดยใชก้ระบวนการทาง  วิทยาศาสตร์ 

3.  นกัเรียนสามารถนาํเสนอโครงงาน เป็นเอกสารส่ิงพิมพ ์ การจดันิทรรศการ  การรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว21282  วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาเพิม่เติม    ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                         จํานวน 1.0  หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การจาํแนกประเภท 

การแบ่งพวกโดยมีเกณฑท่ี์เหมือนหรือแตกต่าง    

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 
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 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถเลือกทาํโครงงานตามความสามารถ ตามความถนดั ตามความสนใจโดยใช ้    

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.  นกัเรียนสามารถทาํโครงงานตามขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดยใชก้ระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 

3.  นกัเรียนสามารถนาํเสนอโครงงาน เป็นเอกสารส่ิงพิมพ ์ การจดันิทรรศการ  การรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว22283   วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาเพิม่เติม       ช่ือพื้นฐานโครงงาน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                       จํานวน 1.0  หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ือง  การทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   

โดยเนน้เก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ   ฝึกทกัษะการตั้งสมมุติฐาน   การออกแบบการทดลอง   

การกาํหนดและควบคุมตวัแปร   ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน   



98 

 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงงาน   

และสามารถนาํความรู้และทกัษะไปใชใ้นการทาํโครงงานทางวิทยาศาสตร์ใหไ้ดผ้ล 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.   สามารถทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   โดยเนน้เก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 

2.   ฝึกทกัษะในการตั้งสมมุติฐาน    

3.  สามารถออกแบบการทดลอง  การกาํหนดและควบคุมตวัแปร    

4.  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน    

5.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

6.   สามารถนาํความรู้และทกัษะจากการทาํโครงงานทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว22284   วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาเพิม่เติม        ช่ือพนัธุกรรมกบัการอยู่รอด                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                      จํานวน 1.0  หน่วยกติ เวลา 40 ช่ัวโมง   

   



99 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัยนี  โครโมโซม  

ลกัษณะและโอกาสของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  การป้องกนั 

มิใหเ้กิดการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ 

การใชบ้ริการจากแหล่งใหค้าํปรึกษาเร่ืองพนัธุกรรม  เพือ่ใหมี้ความรู้ 

ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

และตระหนกัถึงผลกระทบของการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์มีต่อครอบครัวและประเทศช

าติ 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายไดว้า่ในนิวเคลียสมีโครโมโซม   

บนโครโมโซมมีหน่วยพนัธุกรรมท่ีควบคุมลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต  

และกระบวนการต่างๆของเซลล ์

2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายลกัษณะของโครโมโซมของส่ิงมีชีวิต  ยนีท่ีอยูบ่นโครโมโซม  

และจาํนวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิต 

3. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากรุ่

นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลและยกตวัอยา่งการนาํความรู้ดา้นพนัธุกรรมไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆและใชบ้ริการจ

ากแหล่งใหค้าํปรึกษาเร่ืองพนัธุกรรม   

5.    สืบคน้ขอ้มูลอธิบายเก่ียวกบัการผิดปกติของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมและโรค  

ทางพนัธุกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัวและประเทศชาติ 

6.    สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางพนัธุกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

ว23283  วิทยาศาสตร์ 
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รายวิชาเพิม่เติม     ช่ือวิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                     จํานวน 1.0  หน่วยกติ เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ือง  การทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   เก่ียวกบัการแกปั้ญหา 

โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆโดยไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทาํงานทางดา้นวิทยาศ

าสตร์ 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถทดลองกิจกรรมต่างๆท่ีครูจดัไวใ้นรูปแบบต่างๆได ้

2.  นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาจากกิจกรรมต่างๆท่ีครูจดัไวไ้ด ้

3.  

นกัเรียนสามารถใชข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆและประสบการณ์ในการแกปั้ญหากิจกรรมท่ีครูจดัใ

หไ้ด ้

4. 

นกัเรียนสามารถนาํความรู้และทกัษะจากการแกปั้ญหากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตป

ระจาํวนัได ้
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ว23284   วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาเพิม่เติม      ช่ือของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                      จํานวน 1.0  หน่วยกติ เวลา 40 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ือง  

การศึกษาและทดลองสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าอยา่งง่ายตามแบบท่ีกาํหนดให ้

เพื่อใหส้นุกเพลิดเพลินและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการประกอบช้ินส่วน ดดัแปลงและประดิษฐ์อุปกรณ์ 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  การอธิบายและการอภิปราย 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กบัวิชาอ่ืน   

มีจิตสาํนึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถทดลองสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้าอยา่งง่ายตามแบบท่ีกาํหนดได ้

2.  นกัเรียนสามารถประดิษฐ์หรือดดัแปลงอุปกรณ์ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้าอยา่งง่ายได ้

3.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้และทกัษะจากการสร้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้น 

ชีวิตประจาํวนัได ้
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ส 21101 สังคมศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                            จํานวน 1.5  หน่วยกติ เวลา 60 ช่ัวโมง   

 

    ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้เร่ืองการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศไทย  สามารถวิเคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งการพฒันาตนและครอบครัว 

วิเคราะห์พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึงบาํเพญ็ทกุรกิริยา   หรือประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่า 

และศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด/⬥ นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  อธิบายพุทธคุณ 

และขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีกาํหนด 

เห็นคุณค่าและนาํไปพฒันาแกปั้ญหาของตนเองและครอบครัวเห็นคุณค่าของการพฒันาจิต 

เพือ่การเรียนรู้และการดาํเนินชีวิต ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท ้ – คุณค่าเทียม 

และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือสวดมนต ์

แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ   หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

บาํเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนบัถืออธิบายจริยวตัรของสาวกเพื่อเป็นแบบอยา่งในการปร

ะพฤติปฏิบติั  และปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ           
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ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

ระบุความสามารถของตนเองในการทาํประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีหรืออาจนาํไปสู่ความเขา้ใจผิด

ต่อกนัแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น    

อธิบายความหมายและความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสัง

คมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศอธิบายความเป็นมาหลกัการและความสาํคญัของปรัชญาของเ

ศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  

วิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและความแตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลางยกตวัอยา่งท่ีสะ

ทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนั/ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 

และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนด 

อุปสงคแ์ละอุปทานอภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลกูโลก  แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน้ขอ้มูล 

เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวนั เวลาของประเทศไทยกบัทวีปต่าง 

ๆวิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีป

เอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง 

ๆท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  สาํรวจ 

และอธิบายทาํเลท่ีตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
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โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายวิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของความคิด  

เทคโนโลย ี สินคา้  และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

     

 โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  การสืบคน้ขอ้มูล  

การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจสามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตได ้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีดีงามและดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีวินยัใฝ่เรียนรู้อยู่อยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ส 1.1              : ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6 

มฐ. ส 1.2              : ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3 

มฐ. ส 2.1              : ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3   ม.1/4 

มฐ. ส 3.1              : ม.1/1     ม.1/2    ม.1/3 

มฐ. ส 5.1              : ม.1/1     ม.1/2    ม.1/3 

          รวม            19       ตัวชี้วัด 
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ส 21102 สังคมศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                            จํานวน 1.5  หน่วยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง   

 

 ผูเ้รียนจะไดร้บัการพฒันาใหม้ีความรูเ้รื่อง การสวดมนต ์ แผ่เมตตา 

บรหิารจิตและเจรญิปัญญาดว้ยอานาปานสติ   หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนบัถือ  

วิเคราะหแ์ละปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ในการดาํรงชีวิตแบบพอเพียง 

และดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อการอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัติสขุ   

วิเคราะหเ์หตผุลความจาํเป็นท่ีทกุคนตอ้งศกึษาเรียนรูศ้าสนาอ่ืนๆ 

ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณต่์างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  

วิเคราะหก์ารกระทาํของบคุคลที่เป็นแบบอย่างดา้นศาสนสมัพนัธ ์และนาํเสนอแนวทางการปฏิบติัของตนเอง  

บาํเพ็ญประโยชนต่์อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนบัถือ/ตวัอย่างบุคคลในทอ้งถ่ินหรือประเทศที่ปฏิบติัตนเป็

นแบบอย่างดา้นศาสนสมัพนัธห์รือมีผลงานดา้นศาสนสมัพนัธ ์  

อธิบายจรยิวตัรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบติั  

และปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ   กาํหนดจดัพิธีกรรม และปฏิบติัตนใน 

ศาสนพิธี พิธีกรรมไดถ้กูตอ้ง  อธิบายประวติั ความสาํคญั และ ปฏิบติัตนในวนัสาํคญัทางศาสนาท่ีตนนบัถือ     

ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบคุคลระบคุวามสามารถของตนเองในการทาํประโยชนต่์อสงัคม

และประเทศชาติอภิปรายเก่ียวกบัคณุค่าทางวฒันธรรมที่เป็นปัจจยัในการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีหรืออาจนาํไ

ปสูค่วามเขา้ใจผิดต่อกนัแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น   อธิบายหลกัการ เจตนารมณ ์ 

โครงสรา้ง และสาระสาํคญัของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนัโดยสงัเขป 

วิเคราะหบ์ทบาทการถ่วงดลุของอาํนาจอธิปไตยในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

ฉบบัปัจจุบนัปฏิบติัตนตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง   

อธิบายความหมายและความสาํคญัของเศรษฐศาสตรวิ์เคราะหค่์านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสั
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งคมซึ่งสง่ผลต่อเศรษฐกิจของชมุชนและประเทศอธิบายความเป็นมาหลกัการและความสาํคญัของปรชัญาข

องเศรษฐกิจพอเพียงต่อสงัคมไทยวิเคราะหบ์ทบาทหนา้ท่ีและความแตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภ

ทและธนาคารกลางยกตวัอย่างท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนั 

และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนด 

อปุสงคแ์ละอปุทานอภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาเลือกใชเ้ครื่องมือทางภมูิศาส

ตร ์(ลกูโลก  แผนที่ กราฟ แผนภมูิ) ในการสืบคน้ขอ้มลู 

เพื่อวิเคราะหล์กัษณะทางกายภาพและสงัคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

อธิบายเสน้แบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวนั เวลาของประเทศไทยกบัทวีปต่าง 

ๆวิเคราะหเ์ชื่อมโยงสาเหตแุละแนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติและการระวงัภยัที่เกิดขึน้ในประเทศไทยและทวีป

เอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  วิเคราะหผ์ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  วิเคราะหค์วามร่วมมือของประเทศต่าง 

ๆที่มีผลต่อสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  สาํรวจ 

และอธิบายทาํเลท่ีตัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใชแ้หลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายวิเคราะหปั์จจยัทางกายภาพและสงัคมท่ีมีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  

เทคโนโลยี  สินคา้  และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

    โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  การสืบคน้ขอ้มูล  

การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจสามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตได ้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีดีงามและดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีวินยัใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.  ส 1.1      :     ม.1/7   ม.1/8    ม.1/9   ม.1/10   ม.1/11 

มฐ.  ส 1.2      :     ม.1/4   ม.1/5     

มฐ.  ส 2.2      :     ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3 

มฐ.  ส 3.2      :     ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3   ม.1/4   

มฐ.  ส 5.2      :     ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3   ม.1/4    

 

 รวม        18         ตัวชี้วัด 
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ส 22101 สังคมศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                          จํานวน 1.5  หน่วยกติ เวลา 60 ช่ัวโมง   

  

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการเผยแพร่พุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  

ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาท่ีช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น  

ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ  

ความสาํคญัของพระพุทธศาสนากบัการพฒันาชุมชน และการจดัระเบียบสังคม  พุทธประวติั  พุทธสาวก  

พุทธสาวิกา  นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิกฎ  พระรัตนตรัย  อริยสัจ 

4  พุทธศาสนสุภาษิต  การพฒันาจิต  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชนและประเทศ  กฎหมายต่างดา้ว  

บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  บทบาท  ความสาํคญั  

และความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม  ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทย 

และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

และวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่กนั  

ความหมายและความสาํคญัของการลงทุนและการออม  การบริหารจดัการเงินออม 
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และการลงทนุภาคครัวเรือน  ปัจจยัของการลงทุนและการออม  

ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย  ความหมายความสาํคญั 

และหลกัการผลิตสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพสินคา้ในทอ้งถ่ิน  เทคโนโลยกีารผลิตสินคา้  

หลกัการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาํรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน  

ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน  

การรักษาและคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภค  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การดาํเนินกิจกรรมพิทกัษสิ์ทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ริโภค 

และแนวทางการปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภค  

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  

ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  การเปล่ียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม 

และวฒันธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

 โดยการใชก้ระบวน  อธิบาย  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุปและวิเคราะห์  ปฏิบติั เสนอแนวทาง  

ใชเ้คร่ืองมือ 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและความสําคญัของพระพุทธศาสนา  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา  

หลกัธรรม  การกระทาํความดี  การสร้างค่านิยมท่ีดีงามในสังคม  มีเหตุผล  มีวินยั  

มีวิจารณญาณเก่ียวกบัการดาํรงชีวิต  สาํนึกในความเป็นไทย  รู้จกัตนเอง  เขา้ใจชีวิต  ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  

ตระหนกัถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดี และความสาํคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ทาํประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  รักประเทศชาติ  รักทอ้งถ่ิน  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  

มีวิจารณญาณเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกทรัพยากรเพื่อการผลิต  

คาํนึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่งคุม้ค่า  

ตระหนกัและแลเห็นคณุค่าของการนาํและจดัทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการผลิต 

และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ  รักประเทศชาติ  รักทอ้งถ่ิน  

มีค่านิยมท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตระหนกัถึงความสาํคญัของลกัษณะทางกายภาพท่ีมีต่อระบบการดาํเนินชีวิตมนุษย ์ 

มีวิจารณญาณในการใชเ้คร่ืองมือหา 

 

ขอ้มูลในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์  มีสาํนึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  

เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมของประเทศและโลก 

 

ตัวชี้วัด 

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

มฐ. ส 2.1       :     ม.2/4       ม.2/2     ม.2/3     ม.2/4                                                         
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มฐ. ส 3.1       :     ม.2/1       ม.2/2     ม.2/3   ม.2/4                             

มฐ. ส 5.1       :     ม.2/1       ม.2/2     ม.2/2                             

มฐ. ส 5.2       :     ม2/1                             

                          

รวม 20 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 22102 สังคมศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                           จํานวน 1.5  หน่วยกติ เวลา 60 ช่ัวโมง   

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองสวดมนต ์ แผ่เมตตา  บริหารจิต 

แลเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ  
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การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ  การเป็นลูกท่ีดี ตามหลกัทิศเบ้ืองตน้ในทิศท่ี  6 

มรรยาทของศาสนิกชน  การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวนัสาํคญั 

และระเบียบพิธีการปฏิบติัตนในวนัสาํคญัทางศาสนา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  แนวปฏิบติัของศาสนาอ่ืน ๆ  

กระบวนการในการตรากฎหมาย  เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงสาํคญัของระบอบการปกครองของไทย  

หลกัการเลือกขอ้มูล  ข่าวสาร  เพื่อนาํมาวิเคราะห์  ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ   

หลกัการและผลกระทบการพึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  

การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ เช่น นํ้ามนั  ป่าไม ้ 

ทองคาํ  ถ่านหิน  แร่ เป็นตน้  การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศ  

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในทวีปยุโรปและแอฟริกา  

ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นในทวีปยโุรปและแอฟริกา  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปยุโรปและแอฟริกาต่อประเทศไทย 

 โดยใชก้ระบวนการในการปฏิบติั  วิเคราะห์  อธิบาย  อธิบายและปฏิบติั  อภิปราย  ยกตวัอยา่ง  ระบุ  

สาํรวจ   

    เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการบริหารจิต เจริญปัญญา  เช่ือมัน่ในการทาํความดี  ของศาสนาพิธี    

รู้เท่าทนัสถานการณ์  มีคา่นิยมท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีระเบียบวินยั  ซ่ือสัตย ์ 

เพื่อคุม้ครองปกป้องตนเอง และคนอ่ืนใหด้าํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข  

เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  มีสาํนึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  

ภูมิใจในความเป็นไทย  ซ่ือสัตย ์ ประหยดัอดออม  

มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบันโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีผลต่อบุคคล  ทอ้งถ่ิน  กลุ่มบุคคล  

และประเทศชาติ  มีจิตใจมุ่งทาํประโยชน์ใหส่้วนรวม    

สร้างสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเห็นความสาํคญัของการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

มีวิจารณญาณในการใชท้รัพยากร  มีจิตใจมุ่งทาํประโยชน์ใหส่้วนรวม    

มีจิตสาํนึกในการนาํขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

รวม  16  ตัวชี้วัด 

มฐ. ส1.1     : ม.2/10    ม.2/11                            

มฐ. ส1.2       : ม.2/1      ม.2/2       ม.2/3    ม.2/4      ม.2/5                            

มฐ. ส2.2       : ม.2/1       ม.2/2                                   

มฐ. ส3.2       : ม.2/1       ม.2/2       ม.2/3    ม.2/4                            

มฐ. ส5.2       : ม.2/2       ม.2/3       ม.2/4                            

รวม 16 ตัวชี้วัด 

ส 23101 สังคมศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                            จํานวน 1.5 หน่วยกติ     เวลา  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

     ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทัว่โลก  

การนบัถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบนั 

ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะช่วยสร้างสรรคอ์ารยะธรรมและความสงบสุขในโลก  

พระพุทธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธประวติัตอนปฐมเทศนาโอวาทปาฏิโมกข ์ 

ศึกษาพุทธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่างๆ ชาดก  หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเร่ืองพระรัตนตรัย  (สังฆคุณ 9)  

อริยสัจ4   พุทธศาสนาสุภาษิต  พระไตรปิฎก  เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎก  ศพัทท์างพุทธศาสนา  

การบริหารจิตเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐานเนน้อานาปานสติ  

นาํวิธีบริหารจิตเจริญปัญญาไปใชใ้นชีวิตประวนัพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีแบบโยนิโสมนสิการ  

ประวติัพุทธสาวิกา  ชาวพุทธตวัอยา่ง  หนา้ท่ีและบทบาทของสาวก  การปฏิบติัตนต่อสาวก  ต่อบุคคลต่าง  

ตามหนา้ท่ีของศาสนิกชน  การปฏิบติัตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมเทศกาลต่างๆประวติัวนัสาํคญัทางศาสนา  

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การธาํรงรักษาพุทธสาสนาพุทธศาสนาสุภาษิต  พระไตรปิฎก  

เร่ืองรุจากพระไตรปิฎก  ศพัทท์างพุทธศาสนา 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองความแตกต่างระหวา่งการทาํความผิดระหวา่งคดีอาญาและค

ดีแพ่ง  การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  การอนุรักษว์ฒันธรรม  

และเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม  

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศและแนวคิดในการลดความขดัแยง้  

การดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  การปกครองแบบต่างๆ  ในยคุปัจจุบนั  

เปรียบเทียบการปกครองไทยกบัประเทศอ่ืนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย  

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก  การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบใชอ้าํนาจรัฐ  อุปสรรค  

แนวทางแกปั้ญหาพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

 โดยใชก้ระบวนการ อธิบาย  วิเคราะห์  อภิปราย  ปฏิบติัแสดงตน  ปลูกจิตสาํนึก  อนุรักษ ์ ประเมินค่า  

เปรียบเทียบ                                                                                                                               

               เพือ่ใหรั้กชาติ  ศาสนา  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริตมีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  

รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม    

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  ส23101 

ส 1.1            :   ม3/1     ม3/2    ม3/3    ม3/4     ม3/5    ม3/6    ม3/7   ม3/8    ม3/9    ม3/10    

ส 1.2            :    ม.3/1    ม3/2    ม3/3    ม3/4     ม3/5    ม3/6    ม3/7  

ส 2.1            :    ม.3/1    ม3/2    ม3/3    ม3/4     ม3/5    

ส  2.2           :    ม.3/1    ม3/2    ม3/3    ม3/4 

รวม  26  ตัวชี้วัด 
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ส 23102 สังคมศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                             จํานวน 1.5  หน่วยกติ เวลา 60 ช่ัวโมง   

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองกลไกราคาระบบเศรษฐกิจ  

หลกัการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ  ปัญหาและการแกไ้ข  พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  

โดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์  

บทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล  

กลุ่มคนและประเทศชาติ  

ความสาํคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศผลกระทบและแนวทางแกไ้ขท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้

อ  เงินฝืด  ผลเสียและแนวทางการแกไ้ขจากการวา่งงาน  

สาเหตุและวิธีการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  

ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสังคม  การเปล่ียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  

การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ้ 

ผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ้ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

 โดยใชก้ระบวนการอธิบาย  แกปั้ญหา  วิเคราะห์  นาํเสนอขอ้มูล  อภิปราย                   

               เพื่อใหมุ้่งมัน่ในการทาํงาน  อยู่อยา่งพอเพียงรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  ส23102 

ส 3.1         :  ม.3/1      ม.3/2    ม.3/3    

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

ส 5.1        :  ม. 3/1     ม. 3/2    

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

     

รวม           15   ตัวชี้วัด 
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ส 31101 สังคมศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                        จํานวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

    ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบั   

ลกัษณะสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่ง

สูงสุดการตรัสรู้การก่อตั้งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและมีขอ้ปฎิบติัท่ียดึ

ทางสายกลางพระพทุธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียงหลกัธรรมอริยสัจส่ี -ทุกข(์ขนัธ์5,นามรูป) -

สมุทยั(หลกักรรม,นิยาม5,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม)-นิโรธ(ภาวนา4 ) -มรรค(สัทธรรม3) ,  ปัญญาวุฒิคุณ4 ,  

พละ5,  อุบาสกธรรม5  ประวติัพุทธสาวกพุทธสาวิกา-พระอสัสชิ, -พระกีสาโคตรมีเถรี,- นางมลัลิกา-

สมเด็จพระวนัรัตน    (เฮงเขมจารี),-เวสสันดรชาดก ประวติัศาสดาของศาสนาพุทธ 

พุทธคุณค่าของการพฒันาจิตและการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนิสิการ  แบบสืบสาวเหตุปัจจยั-

แบบแยกแยะ  วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  การรักษาศีล  8  

การเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององคก์รชาวพุทธ  

ศาสนพิธีเน่ืองดว้ยพุทธบญัญติัเช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน การถวายสังฆทาน  

การถวายผา้อาบนํ้าฝน  พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณาเป็นตน้  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

ขั้นเตรียมการและขั้นพิธีการ  หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้   การกาํหนดค่าจา้งและราคาในระบบเศรษฐกิจ  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั  การพฒันาชุมชน  ระบบสหกรณ์  ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนและแนวทางแกไ้ข  

แผนท่ีชนิดต่าง ๆ  ภาพถ่ายทางอากาศ   ขอ้มูลจากวิทย ุ  โทรทศัน์   

อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือ  ภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทย   

ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ี ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีในประเทศไทย   สถานการณ์ 

และวิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

บทบาทขององคก์รและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  

การจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  

แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

การเสนอแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นกระบวนการ 

 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก 
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              เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ส 1.1    :  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4  ม.4/5 ม.4/11 ม.4/13 ม.4/14 ม.4/17 ม.4/19 ม.4/20 ม.4/21  ม.4/22 

มฐ. ส 1.2    :  ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3 

มฐ. ส 3.1    :  ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  ม.4/4 

มฐ. ส 5.1    :  ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  ม.4/4 

มฐ. ส 5.2    :  ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  ม.4/4    ม.4/5 

 

รวม      28   ตัวชี้วัด  
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ส 31102 สังคมศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                       จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

                       

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของพระพุทธศาสนาวิธีการสอนและการเผยแผพ่ระ

พุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาพระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้งพระพุทธศาสนากบั

การพฒันาแบบยัง่ยนื  พุทธสาวกพุทธสาวิกา  พระนาคเสน  พระยามิลินท ์ สมเด็จพระวนัรัตน (เฮงเขมจารี), 

พระอาจารยม์ัน่ภูริทตัโต ,สุชีพ ปุญญานุภาพ ผลของการทาํความดีความชัว่ ประวติัศาสดาของศาสนาคริสต ์

อิสลาม  คณุค่าของการพฒันาจิตและการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนิสิการ- แบบสามญัลกัษณะ  

แบบอริยสัจส่ี  วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  การเป็นชาวพทุธท่ีดี 

ตามหลกัทิศเบ้ืองบนในทิศ 6 ศาสนพิธีท่ีพระพุทธศาสนาเขา้ไปเก่ียวเน่ือง  

เช่นการทาํบุญเล้ียงพระในโอกาสต่างๆ  องคป์ระกอบของสังคม   สถาบนัทางสังคม  โครงสร้างทางสังคม  

การจดัระเบียบทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคม   

การเปล่ียนแปลงทางสังคมปัญหาการเมืองสาํคญัท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ  

ประเด็นสาํคญัของประวติัศาสตร์ไทยท่ีควรแก่การวิเคราะห์ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั  

ความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อการสร้างสรรคแ์ละธาํรงเอกราชและวฒันธรรมไทย  

พระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย   

สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคภู์มิปัญญาและวฒันธรรมไทย  วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัต่าง ๆ  

การสืบทอดและการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไทยการอนุรักษภู์มิปัญญาและวฒันธรรมไทย.  

แนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาและวฒันธรรมไทยผลงานของบุคคลสาํคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  

ท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย  เช่น  กรมพระยาวรญาณวโรรสฯ   

กรมพระยานริศฯ,  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ศาสตราจารย ์  ศิลป์  พีระศรี, เทียนวรรณ,  ก.ศร  กุหลาบ,  

พระยาอนุมานราชธน,  พระยากลัยณไมตรี ( ฟรานซิส  บี  เซส ),  หลวงวิจิตรวาทการ  ฯลฯ 
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 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก 

              เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตวัช้ีวดั 

มฐ.  ส 1.1   :   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/5  ม.4/11  ม.4/14  ม.4/16  ม.4/17  ม.4/19  ม.4/20 

มฐ.  ส 1.2   :   ม.4/1  ม.4/2    

มฐ.  ส 2.1   :   ม.4/2 

มฐ.  ส 2.2   :   ม.4/1   

มฐ.  ส 4.3   :   ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 

รวม      26    ตัวชี้วัด       

ส 32101 สังคมศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                       จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

                    ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั   ประวติัพระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้ก 

ตนไดอ้ยา่งสูงสุด ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหลกัการของพระพุทธศาสนากบัหลกั 

วิทยาศาสตร์ หลกัธรรมอริยสัจส่ี  พุทธสาวกพุทธสาวิกา  ชาวพุทธตวัอยา่ง ชาดก พระไตรปิฎก การ 

ปฏิบติัตน ประวติัศาสดาของศาสนาศาสนาพราหมณ์  ฮินดู  ความสาํคญัของค่านิยม  และจริยธรรมทาง 

สังคม   

        สารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

ปัญหาทางกายภาพ และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในทวีปต่าง ๆ 

(เอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย)  ระบบเศรษฐกิจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาเศรษฐกิจ  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เศรษฐกิจชุมชน  การเงิน  การธนาคาร และการคลงั  

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  

และองคก์รความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศวิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและโลก  

ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบทบาทขององคก์รและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเ

ทศเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  การจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก 

              เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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ตัวชี้วัด 

มฐ.  ส 1.1      :   ม.5/1ม.5/2 ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8 ม.5/9 ม.5/13  ม.5/14 ม.5/15 ม.5/16 ม.5/17  ม.5/18 

มฐ.  ส 3.1      :    ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3   ม.5/4 

มฐ.  ส 3.2      :    ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3    

มฐ.  ส 5.1      :    ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  

มฐ.  ส 5.2      :    ม.5/1  ม.5/2   

               

รวม    25      ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

ส 32102 สังคมศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                       จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

                ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั   คุณค่าของการพฒันาจิต  

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การสวดมนต ์หลกัธรรม คติธรรม และวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

หนา้ท่ีชาวพุทธ  ศาสนพิธี 

                คุณลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ความหมาย ความสาํคญั แนวคิด หลกัการ 

สิทธิมนุษยชน  การเมืองการปกครองของสังคมไทยและสังคมโลก  

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   

               ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ 

ของโลกอธิบายการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  

ทั้งในประเทศไทยและโลกมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการดาํเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรแ

ละส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

              โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก 

              เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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ตัวชี้วัด 

มฐ.  ส 1.1    :    ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/10  ม.5/11 ม.5/12  ม.5/19  ม.5/20 ม.5/21 ม.5/22 

มฐ.  ส 1.2    :    ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4    ม.5/5 

มฐ.  ส 2.1    :    ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3   ม.5/4  ม.5/5 

มฐ.  ส 2.2    :    ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3   ม.5/4 

มฐ.  ส 5.2    :    ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5     

           

รวม     27      ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

ส 33101 สังคมศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                        จํานวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบั  

พุทธประวติัดา้นการบริหารและการธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาสัม

มนาพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการศึกษาท่ีสมบรูณ์ทางการเมืองและสันติภาพและการพฒันาการท่ีย ัง่ยนืหลกัธร

รมอริยสัจส่ี  ทุกข(์จิต,เจตสิก)  สมุทยั(อุปาทาน4 )  นิโรธ(นิพพาน)  

มรรค(อธิปไตย3,สาราณียธรรม6,ทศพิธราชธรรม10,วิปัสสนาญาณ)  พทุธสาวกพุทธสาวิกา  

พระอานนท,์พระปฎาจาราเถรี,จุฬสุภทัทา,สุมนมลาการมหาชนกชาดก,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่

หวั,พระโพธิญาณเถร(ชา 

สุภทโท)พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต),อนาคาริกธรรมปาละพุทธสาวกพุทธสาวิกาพระอานนท,์พระปฎา

จาราเถรี,จุฬสุภทัทา,สุมนมลาการมหาชนกชาดก,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,พระโพธิญาณเถร(

ชา สุภทโท)พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต),อนาคาริกธรรมปาละ  

เศรษฐกิจพอเพียงกบัยคุโลกาภิวฒัน์สิทธิและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

รายไดข้องรัฐและนโยบายดา้นภาษีการคา้เสรี(FTA)  

แผนท่ีชนิดต่างๆภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากยานอวกาศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS ) 

ขอ้มูลจากเวป็ไซดเ์คร่ืองมือบอกเวลาเคร่ืองมือวดัระยะทางผลกระทบท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิ
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บติัทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ 

ของโลกปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีในทวีปต่างๆ  ( อเมริกาเหนือ,ใต ้

)การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลก ของภูมิภาคต่างๆสถานการณ์ 

และวิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัโลกบทบาทขององคก์รและการประสานความ

ร่วมมือนอกประเทศกระบวนการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม-  

การใชท้รัพยากรเพื่อพฒันาท่ีย ัง่ยนืของภูมิภาคต่างๆของโลกและความสัมพนัธ์กบัประเทศไทยการปฏิบติัตนเ

พือ่การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

                 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก 

                  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.  ส 1.1      :      ม.6/1  ม.6/2   ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9  ม.6/10  ม.6/11  

    ม.6/12  ม.6/13  ม.6/14 

มฐ.  ส 3.1      :       ม.6/1  ม.6/2   ม.6/3  ม.6/4 

มฐ.  ส 3.2      :       ม.6/1  ม.6/2   ม.6/3 

มฐ.  ส 5.1      :       ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4 

รวม       25     ตัวชี้วัด 

 

 

            ส 31101 สังคมศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                       จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

                    ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั 

ความสาํคญัและคุณค่าของพระไตรปิฎกเร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎกมหาสาโรปมสูตรการกาํหนดเป้าหมายบท

บาทการดาํเนินชีวิตเพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขความเช่ือและพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การอยูร่่วมกั

นในสังคมอยา่งสนัติสุขคณุค่าของการพฒันาจิตและการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนิสิการแบบ

ปลุกเร้าคุณธรรมแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบนัแบบวิภทัชวาทวิธีการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใชใ้ยการ

พฒันาการการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมหนา้ท่ีและบทบาทของอุบาสกอุบาสิกาท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบั

นการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของคนในครอบครัวตามหลกัเบ้ืองหลงัในทิศ6 

บุญพธีิทานพิธีกุศลพิธีคุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะขั้นเตรียมการและขั้นพิธีกา
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ร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวและมรดกและนิติกรรมสัญญา  เช่น  การรับรองบุตร  

การรับรองบุตรบุญธรรม  การหมั้น  การสมรส  มรดก ซ้ือขาย  ขายฝาก  เช่าทรัพย ์  เช่าซ้ือ  กูย้มื  จาํนาํ  จาํนอง  

กฎหมายอาญา  เช่น  ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์  ความผดิเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายกาํหมายอ่ืนท่ีสาํคญัเช่น  

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายการรับราชการทหาร  กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  ลกัษณะและความสาํคญัของวฒันธรรมไทยท่ีสาํคญั  

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

แนวทางการอนุรักษว์ฒันธรรมการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

                    โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก 

                    เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.  ส 1.1    :        ม.6/15  ม.6/16  ม.6/17  ม.6/18  ม.6/19  ม.6/20  ม.6/21  ม.6/22 

มฐ.  ส 1.2    :        ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4   ม.6/5   

มฐ.  ส 2.1    :        ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4   ม.6/5   

มฐ.  ส 2.2    :        ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4    

มฐ.  ส 5.2    :        ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4   ม.6/5   

        รวม     27      ตัวชี้วัด 

 

 

 

ส 21101 ประวัติศาสตร์ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ความสาํคญัของเวลาในการศึกษาประวติัศาสต

ร์  การเทียบศกัราชตามระบบต่างๆท่ีใชศึ้กษาประวติัศาสตร์  การอธิบายการพฒันาทางสังคม  

เศรษฐกิจและการเมืองของจงัหวดัสมุทรปราการ  ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ  

การอธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทยโดยสงัเขป   

 โดยกระบวนการวิเคราะห์ ระบุ เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก  กระบวนการทางประวติัศาสตร์ 
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 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริยซ่ื์ออสัตยสุ์จริต มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้ 

อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.1    :     ม.1/1   

ส 4.1     :   ม.1/2    

ส 4.2    :     ม.1/1   

ส 4.3     :    ม.1/1   

ส 4.3     :    ม.1/2    

รวม      5     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                        จํานวน 0.5 หน่วยกิต     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ความสาํคญัของเวลาในการศึกษาประวติัศาสต

ร์การนาํวีการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์สมุทรปราการเมืองหนา้ด่านการระบุค

วามสาํคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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วิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่างๆ 

วิเคราะห์อิทธิพลของวมันาธรรมและภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยัและสังคมไทยในปัจจุบนั 

โดยกระบวนการวิเคราะห์ ระบุ เปรียบเทียบ  อธิบาย  บนัทึก  กระบวนการทางประวติัศาสตร์ 

เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริยซ่ื์ออสัตยสุ์จริต มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้ 

อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.1      :    ม.1/1   

ส 4.1      :    ม.1/3   

ส 4.2      :    ม.1/1   

ส 4.3       :    ม.1/2   

ส 4.3       :    ม.1/3   

รวม      5    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน  

ทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่างๆ  



123 

 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  

การอธิบายพฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  

การวิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา  และธนบุรีในดา้นต่างๆ  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา 

 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  ประเมินความน่าเช่ือถือ  วิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็น  อธิบาย  

กระบวนการทางประวติัศาสตร์ 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ  รักชาติ  กษตัริยซ่ื์อสัตยสุ์จริตมีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  

อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด 

 มฐ. ส 4.1     :    ม.21    ม.2/2   ม.2/3 

 มฐ. ส 4.2     :    ม.2/1 

 รวม   4  ตัวชี้วัด 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ือง  

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกบัขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เห็นความสาํคญัของก
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ารตีความหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ  

การระบุความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมโบราญในภูมิภาคเอเชีย  

การระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบุรี  และอิทธิพลของภูมิปัญญาดงักล่าว  

ต่อการพฒันาชาติไทยยคุต่อมา 

 โดยใชก้ระบวนการ  วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น  ตีความ  

ประเมินค่าความน่าเช่ือถือกระบวนการทางประวติัศาสตร์ 

เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ  รักชาติ  กษตัริยซ่ื์อสัตยสุ์จริตมีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  

อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ส 4.2     :     ม.2/2 

มฐ. ส 4.3     :     ม.2/1      ม.2/2       ม.2/3       

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  เหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์  

โดยนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใช ้ ศึกษาพฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคต่างๆ  

ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีนาํไปสู่ความร่วมมือเพือ่ขจดัปัญหาความขดัแยง้ 

 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  อธิบายในขั้นตอน  ทางประวติัศาสตร์ 

 เพื่อให ้ รักชาติ  ศาสน์กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด   

ส 4.1   :   ม.3/1   ม.3/2  

ส 4.2       :  ม.3/1   ม.3/2    

รวม           4   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเร่ืองการพฒันาของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ดา้นต่างๆ  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คง  ความเจริญรุ่งเรืองในสมยักรุงรัตนโกสินทร์  

ภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทยสมยัรัตนโกสินทร์บทบาทไทยสมยัประชาธิปไตย 

 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ 

 เพื่อใหเ้กิดความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย 

 

ตัวชี้วัด   

ส 4.3  :   ม.3/1  ม.3/2 ม.3/3      ม.3/4    

 

รวม           4   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความตระหนกัถึงความสาํคญัของเวลาและ   

ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์สากล    

ตวัอยา่งเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ของสงัคมมนุษยท่ี์มีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์    

ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์สร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์โดยใชวิ้ธีการทางป

ระวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ ขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทางประวติัศาสตร์วิเคราะห์อิทธิพลของอา

รยธรรมโบราณ 

และการติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของโลก   

อารยธรรมของโลกยคุโบราณ  การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก และ 

อิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีมีต่อกนัและกนั   

เหตุการณ์สาํคญัต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั  การสาํรวจทางทะเล    การปฏิรูปศาสนา 

การปฏิวติัทาง วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็นสาํคญัของประวติัศาสตร์ไทย    

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป 

 โดยใชก้ระบวนการสร้างความตระหนกัวิธีทางประวะติศาสตร์ สร้างองคค์วามรู้   วิเคราะห์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ใฝ่เรียนรู้  รักการคน้ควา้  มีเหตุผล 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ม.4- 6/1    

ส 4.1 ม.4- 6/2     
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ส4.2 ส 4.1 ม.4- 6/1    

ส4.2 ส 4.1 ม.4- 6/2  

ส4.3 ส 4.1 ม.4- 6/1    

รวม    5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

ส 31104  ประวัติศาสตร์ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยโุรปไ

ปยงัทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย   วิทยาศาสตร์ การปฏิวติัอุตสาหกรรม จกัรวรรดินิยม  ลทัธิชาตินิยม  

ความร่วมมือ และความขดัแยง้ของมนุษยชาติในโลก  สถานการณ์สาํคญัของโลกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห์ความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย   ประเด็นสาํคญัของประวติัศาสตร์ไทย   

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป    

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสร้างสรรคภู์มิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย 

ซ่ึงมีผลต่อสังคมไทยในยคุปัจจุบนั 

 โดยใชก้ระบวนการ ศึกษา  วิเคราะห์   วิธีทางประวติัศาสตร์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะรักชาติศาสน์ กษตัริยใ์ฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.2 ม.4- 6/2  

ส 4.2 ม.4- 6/3  

ส 4.3 ม.4- 6/2  
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ส 4.3 ม.4- 6/3  

รวม   4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 31106   ประวัติศาสตร์ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

                

  สร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็น 

ระบบขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยนาํเสนอตวัอยา่งทีละขั้นตอนอย่างชดัเจน  

คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทางประวติัศาสตร์  

เหตุการณ์สาํคญัต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั  

วิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

เขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั  

วิเคราะห์ความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อชาติไทยบทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นการพฒัน

าชาติไทยในดา้นต่างๆ เช่น การป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ  การสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย  
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วางแผนกาํหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษภู์มิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคภู์มิปัญญาและวฒันธรรมไทยวิถีชีวิตของคนไทยในสมยัต่างๆ  

 โดยใชก้ระบวนการสร้างองคค์วามรู้   วิธีทางประวติัศาสตร์   วิเคราะห์ 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะ รักชาติศาสน์  กษตัริย ์ ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ส 4.1 ม.4- 6/2     

ส 4.2 ม.4- 6/3  

ส 4.3 ม.4- 6/2     

ส 4.3 ม.4- 6/5     

รวม  4   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 31108 ประวัติศาสตร์ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการ เรียนรู้เร่ือง  วิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัต่างๆท่ีส่งผล 

ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั  ระบอบฟิวดสั  การฟ้ืนฟู 

ศิลปวิทยาการสงครามครูเสด  การสาํรวจทางทะเล    การปฏิรูปศาสนา การปฏิวติัทาง  วิทยาศาสตร์ 
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การปฏิวติัอุตสาหกรรม จกัรวรรดินิยม  ลทัธิชาตินิยม   ความร่วมมือ และความขดัแยง้ของมนุษยชาติในโลก  

วิเคราะห์ประเด็นสาํคญัของประวติัศาสตร์ไทยประเด็นสาํคญัของประวติัศาสตร์ไทย   

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป    

วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาํคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 

และประวติัศาสตร์ไทยผลงานของบุคคลสาํคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค ์

วฒันธรรมไทย และประวติัศาสตร์ไทย 

 โดยใชก้ระบวนการ วิเคราะห์  วิธีทางประวติัศาสตร์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียน   รักชาติศาสน์  กษตัริย ์ รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.2 ม.4- 6/2    

ส 4.3 ม.4- 6/1     

ส 4.3 ม.4- 6/4    

รวม    3 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 31261   หลกัฐานประวัติศาสตร์ไทย 1 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม                    จํานวน 1.0 

หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของรูปแบบทางศิลปกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ จิตรกรรม ประติมากรรม งานส่ือผสม 

และสถาปัตยกรรม ตลอดจนพฒันาการ วิวฒันาการ 
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และหลกัสุนทรียศาสตร์ทางศิลปกรรมของชาติตะวนัตก  ศึกษาควบคู่ไปกบัวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 

ความเช่ือ ศาสนา แนวความคิด สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยขีองแต่ละยคุสมยั 

รวมทั้งแนวความคดิส่วนตวัในการสร้างงานของศิลปินคนสาํคญั ตั้งแต่ยคุโบราณ ยคุกลาง 

ยคุฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการเร่ือยมาจนตลอดศตวรรษท่ี 19 และส้ินสุดในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 

 โดยใชก้ระบวนการสร้างความตระหนกั วิธีทางประวติัศาสตร์ สร้างองคค์วามรู้ วิเคราะห์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการคน้ควา้ มีเหตุผล 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาประวติัความเป็นมาของรูปแบบทางศิลปกรรม 

2.  ศึกษาวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ความเช่ือ ศาสนา 

3.  ตระหนกัสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยขีองแต่ละยคุสมยั 

4.  ศึกษาการสร้างงานของศิลปินคนสาํคญั ตั้งแต่ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุฟ้ืนฟูศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 31262   หลกัฐานประวัติศาสตร์ไทย 2 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม                    จํานวน 1.0 

หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ไทย ตั้งแต่ทฤษฎีและขอ้สนันิฐานถึงถ่ินกาํเนิดของชนชาติไทย 

การตั้งถ่ินฐานและอาณาจกัรคร้ังแรกของชนชาติไทย ในบริเวณเอเซียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นคร้ังแรก คอื 

อาณาจกัรโยนกเชียงแสน  อาณาจกัรทรวารวดี  อาณาจกัรศรีวิชยั  และอาณาจกัรยคุต่อๆ มาไดแ้ก่ 

อาณาจกัรลา้นนา  อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรอยธุยา จนถึงอาณาจกัรในปัจจุบนัคืออาณาจกัรรัตนโกสินทร์  

ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 
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จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในปัจจุบนั  

โดยศึกษาถึงเร่ืองราวส่ิงสาํคญัท่ีไดเ้กิดขึ้นเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย ในแต่ละยคุแต่ละสมยั  

เป็นเร่ืองราวความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ไทยท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก  

เพื่อใหท้ราบถึงวิวฒันาการและพฒันาการทางดา้นต่างๆ ของชนชาติไทย  

โดยเนน้ท่ีลกัษณะการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ศาสนา  วฒันธรรม  ศิลปะ และวรรณกรรม ท่ีสาํคญัๆ  

ท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ในแต่ละยคุแต่ละสมยั เพื่อใหเ้ห็นถึงพฒันาการในดา้นต่างๆ 

ของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก จนถึงปัจจุบนั 

 โดยใชก้ระบวนการสร้างความตระหนกั วิธีทางประวติัศาสตร์ สร้างองคค์วามรู้ วิเคราะห์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการคน้ควา้ มีเหตุผล 

 

ผลการเรียนรู้ 

    1.  เขา้ใจและอธิบายถึงถ่ินกาํเนิดของชนชาติไทย สามารถยกเหตุผลอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    2.  อธิบายถึงการตั้งก่อตั้งอาณาจกัรคร้ังแรกของขนชาติไทยได ้

และเขา้ใจถึงพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชนชาติไทย 

     3.  สรุปพฒันาการทางประวติัศาสตร์ การเมือง การปกครอง วิถีชีวิต 

และวฒันธรรมของชนชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

      4.   เขา้ใจและสามารถวิเคราะห์พฒันาการทางประวติัศาสตร์ดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อกนั 

จนเป็นผลใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะของชนชาติ  ไทย ตั้งแต่สมยัโบราณ จนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

ส 32263  การปกครองไทย 1 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม                    จํานวน 1.0 

หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 

 

 

 ศึกษาความเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่สมยัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ . 

ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั โดยพิจารณาถึงความขดัแยง้ในกลุ่มผูน้าํ เร่ิมจากระบบทหารในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

สงครามเยน็ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสมยั 
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จอมพล ป . พิบูลสงคราม จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกบัการเมือง 

เศรษฐกิจและสงัคม 

 โดยใชก้ระบวนการ ศึกษา  วิเคราะห์   วิธีทางประวติัศาสตร์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ  รักชาติศาสน์ กษตัริย ์ ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 

2. ศึกษาการปกครอง พ . ศ. 2475  ถึงปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสงัคมไทย 

3. ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมสมยัจอมพล ป . พิบูลสงคราม  

       จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ 

4. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกบัการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 32264   การปกครองไทย 2 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม                    จํานวน 1.0 

หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 
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 ศึกษาความเป็นมาของระบบการเมืองไทยและการปกครองไทยสมยัใหม่ ในแง่อุดมการณ์ไดแ้ก่ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั ระบบราชการไทย 

ระบบพรรคเมือง ระบบการเลือกตั้ง การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การกาํหนดนโยบายสาธารณะ 

ปัญหาและแนวโนม้การคล่ีคลายของการเมืองการปกครองไทย 

 โดยใชก้ระบวนการ ศึกษา  วิเคราะห์    

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ  รักชาติศาสน์ กษตัริย ์ ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความเป็นมาของระบบการเมืองไทยและการปกครองไทยสมยัใหม ่

2. ศึกษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั 

3. ศึกษาระบบราชการไทย ระบบพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. การกาํหนดนโยบายสาธารณะ ปัญหาและแนวโนม้การคล่ีคลายของการเมืองการปกครองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 33241   เศรษฐกจิไทย 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม                    จํานวน 1.0 

หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 
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 เศรษฐกิจไทยความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิดท่ีสาํคญัในการทาํความเขา้ใจหลกัการทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 

และธุรกิจเอกชน เนน้การสาํรวจกลไกตลาดทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อนาํมาประยุกตก์บัปัญหาเศรษฐกิจไทย และมาตรการแกไ้ข 

 โดยใชก้ระบวนการ ศึกษา  วิเคราะห์    

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ  รักชาติศาสน์ กษตัริย ์ ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายของคาํวา่เศรษฐกิจ 

2. อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ กิจกรรมและประเด็นสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

3. ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 33242  เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

รายวิชาเพิม่เติม      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม                    จํานวน 1.0 

หน่วยกติ  เวลา   40  ช่ัวโมง                                 
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 ศึกษาวิเคราะห์  สืบคน้  บูรณาการสภาพปัญหาชีวิตของชุมชน  ทอ้งถ่ิน  บูรณาการภูมิปัญญา     

ทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยในเร่ืองคณุธรรมจริยธรรม  การดาํเนินชีวิต  ศิลปวฒันธรรม  การประกอบอาชีพ  

การเมืองการปกครอง  และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติสุขเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

 ศึกษาหนา้ท่ีพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  การปกครองของสังคมไทย  ความเป็นมา  หลกัการ  

วตัถปุระสงค ์  นโยบายของรัฐ  ขอ้กาํหนดให้รัฐธรรมนูญเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน  

รูปแบบอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน 

 โดยใชก้ระบวนการทางประชาธิปไตย  กระบวนการฝึกปฏิบติั  กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

กระบวนการขดัเกลาทางสังคม 

 เพื่อใหเ้ห็นความสาํคญัของวิถีประชาธิปไตยในการปกครองทอ้งถ่ิน  รับผิดชอบ  รู้สิทธิหนา้ท่ี  

มีเหตุผล  เห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์  สืบคน้  บูรณาการสภาพปัญหาชีวิตของชุมชน  ทอ้งถ่ินเหตุการณ์ปัจจุบนั  

2. มีความรู้เก่ียวกบัแนวการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้

ยา่งมีความสุข   

3. มีความรู้เร่ืองประวติัความเป็นมา ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาประชาธิปไตยในประเทศไทย   

4. อธิบายรูปแบบอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ 21101 สุขศึกษา 1  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั ระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ  และดูแลรักษา ภาวการณ์ 

เจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐาน  และพฒันาการของวยัรุ่นวิธีการปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์  สังคม และพฒันาการทางเพศ ทกัษะการปฏิเสธการถูกล่อล่วงละเมิดทางเพศ 

 โดยใชก้ระบวนการ  อธิบาย วิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจ  การสืบคน้ขอ้มูล   

การบนัทึก 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  ความหมายของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อและดูแลรักษา 

ภาวการณ์ เจริญเติบโตตามเกณฑ ์มาตรฐานและพฒันาการของวยัรุ่น 

วีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และพฒันาการทางเพศ 

ทกัษะการปฏิเสธการถูกล่อลว่งละเมิดทางเพศ  มีทกัษะการปฏิเสธสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

มีคุณธรรม  จริยธรรม นิยมท่ีเหมาะสม 

  

ตวัช้ีวดั 

พ 1.1  ม. 1/1  ม. 1/2   ม.1/3  ม.1/4 

พ.1/2  ม. 1/1  ม. 1/2    

 

รวม  6 ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ 21103 สุขศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    



139 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                           จํานวน 0.5 หน่วยกติ    เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั การเลือกอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกบัวยั 

ปัญหาท่ีเกิดภาวะโภชนาการ  การควบคุมนํ้าหนกั 

รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ลกัษณะและวิธีการป้องกนัการติดสารเสพติด แสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด 

ละ เลิกสารเสพติด 

 โดยใชก้ระบวนการ ลกัษณะ อธิบาย  วิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจการสืบคน้ขอ้มูล 

การบนัทึก 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีความไผเ่รียนรู้  ไผเ่รียน  

มีนํ้าใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตวัช้ีวดั 

พ 4.1  ม. 1/1  ม. 1/2   ม.1/3   

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

 

รวม  7  ตวัช้ีวดั 
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พ 22101 สุขศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                      จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั  การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสติปัญญา 

ในวยัรุ่น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ 

วิธีป้องกนัตนเองและหลีกเหล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และการตงัครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์

ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธใ์นวยัเรียน ความเสมอภาคทางเพศและการทาํตวัใหเ้หมาะสม 

 โดยใชก้ระบวนการ ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจ การสืบคน้ขอ้มูล 

การบนัทึก 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วิธีป้องกนัตนเอง การแกปั้ญหาและผลกระทบจากปัญหา 

มีความไผรู้่ไผเ่รียนรู้รักษ ์ความเป็นไทย มีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 

ตวัช้ีวดั 

พ 1.1  ม. 2/1  ม. 2/2    

พ2.1  ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3  ม. 2/4   

 

รวม 6 ตวัช้ีวดั 
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พ 22103 สุขศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                         จํานวน 0.5 หน่วยกิต     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลย ี 

ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท่ี์มีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

อาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบติัเพื่อจดัการอารมณ์และความเครียด  

วิธีการปัจจยัและแหล่งท่ีช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  

ทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์ขบัในท่ีอาจนาํไปสูอ้นัตราย 

โดยใชก้ระบวนการศึกษาอธิบายวิเคราะห์  สืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  การสืบคน้ขอ้มูล  

การบนัทึก 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีวินยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักษค์วามเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

มีค่านิยมท่ีเหมาะสม  เพื่อไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

ตวัช้ีวดั 

พ 1.1  ม. 2/1  ม. 2/2    

พ2.1  ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3  ม. 2/4   

 

รวม 6 ตวัช้ีวดั 
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พ 23101 สุขศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                             จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการกาํหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัต่างๆ  

โรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  

วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย  การพกัผอ่นและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

ปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนั  หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  

อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  

ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ  

วิธีการช่วยฟ้ืนฟูคืนชีพอยา่งถูกวิธี 

 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  การสืบคน้ขอ้มูล  การอธิบาย  

 การบนัทึก   

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยูอ่ยา่งพอเพียงรักษค์วามเป็นไทย  มีวินยั  

มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  จริยธรรมมีต่อค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตวัช้ีวดั  พ4.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 

 พ5.1  ม3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 

รวม  9  ตวัช้ีวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

พ 23103 สุขศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                             จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการกาํหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัต่างๆ  

โรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  

วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย  การพกัผอ่นและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

ปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนั  หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  

อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  

ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ  

วิธีการช่วยฟ้ืนฟูคืนชีพอยา่งถูกวิธี 

 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจ  การสืบคน้ขอ้มูล  การอธิบาย  

 การบนัทึก   

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยูอ่ยา่งพอเพียงรักษค์วามเป็นไทย  มีวินยั  

มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  จริยธรรมมีต่อค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตวัช้ีวดั  พ4.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 

 พ5.1  ม3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 

รวม  9  ตวัช้ีวดั  
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พ 21102  ทักษะแฮนด์บอล  

รายวิชาพื้นฐาน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

     

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะเคล่ือนไหวใ

นการเล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสม 

     โดยใชก้ระบวนการเลน่กีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล   ประเภทบุคคล  การว่ิงร้อยเมตร  

การว่ิงผลดัและประเภททีม การเล่นแฮนดบ์อล (ทกัษะต่าง ๆ ) การเล่นกีฬาพื้นบา้นพื้นเมือง 

กระรอกเปล่ียนโพรง และการเล่นเตย  

     เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ    ความสาํคญั  เห็นคุณค่าและ ศึกษาหาความรู้  องคป์ระกอบของการ 

มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ่าเสมอ  

รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา 

มีความเอ้ืออาทร  เสียสละ 

 

ตัวชี้วัด     

มฐ พ 3.1ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

มฐ พ3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  

รวม  6  ตวัช้ีวดั  
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พ 21104  ทีมแฮนด์บอล 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                        จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

     

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะเคล่ือนไหวใ

นการเล่นกีฬา  การวางแผนการเลน่แบบวิธีรุกและรับ  การใหค้วามร่วมมือในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน  

การเขา้ใจถึงหลกัการทดสอบสมรรถภาพเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  

การยอมรับถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคลในการเล่นกีฬา 

     โดยใชก้ระบวนการเลน่กีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล  การทดสอบสมรรถภาพ การว่ิงเก็บของ 

การเล่นกีฬาประเภททีม 

การเล่นแฮนดบ์อลโดยมีหลกัการเนน้การวางแผนการเล่นเพื่อความสนุกสนานและกติกาการเล่น  

     เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ    ความสาํคญั  เห็นคุณค่าและ ศึกษาหาความรู้  องคป์ระกอบของการ 

มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ่าเสมอ 

มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา มีความเอ้ืออาทร  เสียสละ 

 

ตัวชี้วัด     

มฐ พ3.2 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 

รวม  3  ตวัช้ีวดั  
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พ 22102    ทักษะบาสเกตบอล 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                          จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

 

     

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะเคล่ือนไหวใ

นการเล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสม 

     โดยใชก้ระบวนการเลน่การใชท้กัษะกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล   ประเภทบคุคล  การขวา้งจกัร 

ทุ่มนํ้าหนกั  และประเภททีม การเล่นบาสเกตบอล(ทกัษะต่าง ๆ ) ในการเล่น การเล่นกีฬาพื้นบา้นพื้นเมือง  

เกมจ๊ะเอ๋  เกมเดินปู   

     เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ    ความสาํคญั  เห็นคุณค่าและ ศึกษาหาความรู้  องคป์ระกอบของการ 

มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ่าเสมอ  

รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา 

มีความเอ้ืออาทรและเสียสละ 

 

ตัวชี้วัด     

มฐ พ 3.1ม. 2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  

มฐ พ3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
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พ 22104 ทีมบาสเกตบอล 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                        จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

 

     

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะเคล่ือนไหวใ

นการเล่นกีฬา  การวางแผนการเล่นแบบวิธีรุกและรับ  การใหค้วามร่วมมือในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน  

การเขา้ใจถึงหลกัการทดสอบสมรรถภาพเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  

การยอมรับถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคลในการเล่นกีฬา 

     โดยใชก้ระบวนการเลน่กีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล  การทดสอบสมรรถภาพ การว่ิงแตะสลบัเส้น 

การเล่นกีฬาประเภททีม 

การเล่นบาสเกตบอลโดยมีหลกัการวางแผนการเล่นเพื่อความสนุกสนานและกติกาในการเล่น  

     เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ    ความสาํคญั  เห็นคุณค่าและ ศึกษาหาความรู้  องคป์ระกอบของการ 

มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ่าเสมอ 

มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา มีความเอ้ืออาทร  เสียสละ 

 

ตัวชี้วัด     

มฐ พ3.2 ม.2/4 ม.2/5  
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พ 23102 ทักษะเซปักตะกร้อ 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                           จํานวน 0.5 หน่วยกติ เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

     

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะเคล่ือนไหวใ

นการเล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมตามหลกัและวิธีการท่ีดี 

     โดยใชก้ระบวนการเล่นการใชท้กัษะกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล   ประเภทบุคคล  การเล่นเทนนิส    

และประเภททีม การเล่นเซปักตะกร้อ(ทกัษะต่าง ๆ ) การเล่นกีฬาพื้นบา้นพื้นเมือง  การเล่นปิดแอบ 

การเล่นปากระป๋อง  

     เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ    ความสาํคญั  เห็นคุณค่าและ ศึกษาหาความรู้  องคป์ระกอบของการ 

มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ่าเสมอ  

รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา 

มีความเอ้ืออาทรและเสียสละ 

 

ตัวชี้วัด     

มฐ พ 3.1ม. 3/1 ม.3/2 ม.3/3 

มฐ พ3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
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พ 23104 ทีมเซปักตะกร้อ 

 รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                         จํานวน 0.5 หน่วยกติ เวลา  20  ช่ัวโมง 

 

     

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะเคล่ือนไหวใ

นการเล่นกีฬา  การวางแผนการเลน่แบบวิธีรุกและรับ  การใหค้วามร่วมมือในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน  

การเขา้ใจถึงหลกัการทดสอบสมรรถภาพเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  

การยอมรับถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคลในการเล่นกีฬา 

     โดยใชก้ระบวนการเลน่กีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล  การทดสอบสมรรถภาพ เร่ืองแรงเหยยีดขา 

การเล่นกีฬาประเภททีม 

การเซปักตะกร้อโดยมีหลกัการวางแผนการเล่นเพื่อความสนุกสนานและกติกาในการเล่น  

     เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ    ความสาํคญั  เห็นคุณค่าและ ศึกษาหาความรู้  องคป์ระกอบของการ 

มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสมํ่าเสมอ 

มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา มีความเอ้ืออาทร  เสียสละ 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. พ3.2 ม.3/4 ม.3/5 
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พ 31101 สุขศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

                

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภา

พการทาํงานของระบบผิวหนงั  ระบบกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ 

วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพฒันาการของตนเอง  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน    

สังคม และวฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ  คุณค่าของความเป็นชายเป็นหญิง   

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ  หลกัการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพในครอบครัว  

ทกัษะการปฏิเสธ สาเหตุและผลกระทบของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นระหวา่งนกัเรียน   

แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากความขดัแยง้ของนกัเรียน      การเล่นกีฬาไทยประเภทบุคคล 

ประเภททีม การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์ และการเขา้ร่วมกิจกรรม และเกมส์ 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ ท่ีนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตามหลกัการรุก 

การป้องกนั ปฏิบติัตาม สิทธิ กติกา โดยแสดงถึงความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการเล่น และแข่งขนั 

ดว้ยความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้นเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ อธิบาย รวบรวมขอ้มูล วางแผน ปฏิบติั ศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์  นาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 
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  เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

มีวินยั มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.พ 1.1   : ม.4/1    ม.4/2    

มฐ.พ 2.1   : ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4     

มฐ.พ 3.1   : ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5 

มฐ.พ 3.2   : ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4     

          

รวม     15     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

พ 31102 สุขศึกษา 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

   
 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาคามหมายความรับผิดชอบของการสร้างเสริม

สุขภาพและการป้องกนัโรคในชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง  ท่ีมีต่อการสร้างเสริม  

และการป้องกนัโรคในชุมชน  อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีมีต่อสุขภาพในการเลือกบริโภค  

ปัจจยัเส่ียงส่ือโฆษณาท่ีมีต่อสุขภาพในการเลือกบริโภค  แนวทางการป้องกนัสิทธิของผูบ้ริโภคในโรงเรียน  

วิธีการและขบวนการวางแผน  และการปฏิบติัตามแผนการพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  

การใชย้าอยา่งถูกวิธี  และการป้องกนัการใชย้าผิด  ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครองการใชย้า  

และการขายสารเสพติดต่อตนเองและครอบครัว  ปัญหาและผลกระทบท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ  

ความหมายความสาํคญัและองคป์ระกอบของกระบวนการทางสังคม  สถานการณ์ 

ท่ีเกิดปัญหาความปลอดภยัในชุมชน  สถานการณ์ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและความปลอดภยั  

ขั้นตอนการส่ือสารและขอความช่วยเหลือ  หลกัการทัว่ไปของการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ  
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การตรวจสัญญาณชีพจร  และการสาํรวจอาการบาดเจ็บ     การเล่นกีฬาสากลประเภทบคุคล ประเภททีม 

การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์และการ 

เขา้ร่วมกิจกรรม และเกมส์ ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ 

ท่ีนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตามหลกัการรุก การป้องกนั ปฏิบติัตาม สิทธิ กติกา 

โดยแสดงถึงความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการเล่น และแข่งขนั 

ดว้ยความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้นเพื่อพฒันาบคุลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ อธิบาย รวบรวมขอ้มูล วางแผน ปฏิบติั ศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์  นาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

  เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุง่มัน่ในการทาํงาน 

มีวินยั มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

ตัวชี้วัด 

 

มฐ.พ 4.1   : ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5   ม.4/6   ม.4/7 

มฐ.พ 5.1   :         ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5   ม.4/6   ม.4/7 

 

รวม     14     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

พ 32101 สุขศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

                        ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการศึกษาเก่ียวกบัระบบขบัถ่าย  

ระบบยอ่ยอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ  มีการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง 

และของบุคคลในครอบครัว  พฒันาการสร้าง เสริมสุขภาพทางเพศ  การป้องกนัตนเองจากสถานการณ์เส่ียง 

ต่อการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  

รวมทั้งค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย 

มีแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากความขดัแยง้  ระหวา่งนกัเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  

การเล่นกีฬาไทยประเภทบคุคล ประเภททีม การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์และการเขา้ร่วมกิจกรรม และเกมส์ 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ ท่ีนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตามหลกัการรุก 
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การป้องกนั ปฏิบติัตาม สิทธิ กติกา โดยแสดงถึงความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการเล่น และแข่งขนั 

ดว้ยความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้นเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ อธิบาย รวบรวมขอ้มูล วางแผน ปฏิบติั ศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์  นาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ตัวชี้วัด 

 

มฐ.พ 1.1   :  ม.5/1    ม.5/2                           

มฐ.พ 2.1   :  ม.5/1    ม.5/2   ม.5/3     ม.5/4                                                                    

มฐ.พ 3.1   :  ม.5/1    ม.5/2   ม.5/3     ม.5/4   ม.5/5 

มฐ.พ 3.2   :  ม.5/1    ม.5/2   ม.5/3     ม.5/4 

 

รวม     15     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

พ 32102 สุขศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                       จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์คุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ  

และการป้องกนัโรคในชุมชนดว้ยภูมิปัญญาไทย  ปฏิบติัตนในการเลือก และรู้จกัป้องกนัสิทธิของผูบ้ริโภค 

และส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเจ็บป่วย 

และอตัราการตายของคนไทยสามารถประเมินวิธีการวางแผน  

และปฏิบติัตามแผนการพฒันาสุขภาพของตนเอง  และครอบครัว หลีกเล่ียงและป้องกนัการใชส้ารเสพติด 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม    การเลน่กีฬาสากลประเภทบุคคล ประเภททีม 
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การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์และการเขา้ร่วมกิจกรรม และเกมส์ 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ ท่ีนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตามหลกัการรุก 

การป้องกนั ปฏิบติัตาม สิทธิ กติกา โดยแสดงถึงความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการเล่น และแข่งขนั 

ดว้ยความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้นเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ อธิบาย รวบรวมขอ้มูล วางแผน ปฏิบติั ศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์  นาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ตัวชี้วัด 

 

มฐ.พ 4.1  :  ม.5/1    ม.5/2   ม.5/3     ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   ม.5/7   

มฐ.พ 5.1  :  ม.5/1    ม.5/2   ม.5/3     ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   ม.5/7   

 

รวม     14     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ 33101 สุขศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                            จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดร้บัการพฒันาใหม้ีความรูเ้ก่ียวกบัการศกึษาวิเคราะหก์ระบวนการ 

สรา้งเสรมิและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบประสาท ระบบสืบพนัธ ์  ระบบต่อมไรท่้อ  

ปัจจยัเสี่ยงของสงัคมที่มีต่อการมีเพศสมัพนัธ ์  และแนวทางในการป้องกนั  ค่านิยมที่ดีในเรื่อ

 การเลือกปฏิบติัตนตามค่านิยมท่ีเหมาะสม  การวางแผนชีวิตและการสรา้งครอบครวั  
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ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธ ์  ทกัษะการตดัสินใจการเลน่กีฬาไทยประเภทบคุคล ประเภททีม 

การเคลื่อนไหวที่สรา้งสรรค ์ และการเขา้รว่มกิจกรรม และเกมส ์

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ที่นาํไปใชใ้นการเลน่กีฬาประเภทต่างๆ ตามหลกัการรุก 

การป้องกนั ปฏิบติัตาม สิทธิ กติกา โดยแสดงถึงความรว่มมือ และความรบัผิดชอบในการเล่น และแข่งขนั 

ดว้ยความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้นเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ อธิบาย รวบรวมขอ้มูล วางแผน ปฏิบติั ศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์  นาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ตัวชี้วัด 

 

มฐ.พ 1.1  : ม.6/1   ม.6/2    

มฐ.พ 2.1  : ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4    

มฐ.พ 3.1  : ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5    

มฐ.พ 3.2  : ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4    

 

รวม     15     ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

พ 33102 สุขศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                            จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

         ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์วิธีการสร้างเสริมสุขภาพ  

และการป้องกนัโรคของชุมชนดว้ยแนวทางโดยใชภู้มิปัญญาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  
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รู้แนวทางในการป้องกนั  การเจ็บป่วย  และการตายของคนไทย  

เสริมสร้างแผนการพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  

โดยจดักิจกรรมการป้องกนัสารเสพติดและความรุนแรง  ระบุโทษท่ีเกิดจากการใชย้าและการขายสารเสพติด  

เป็นผูน้าํในการพฒันาวิธีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในชุมชน  

รู้กฎหมายและแนะนาํแหล่งใหค้าํปรึกษาเร่ืองความปลอดภยัในชุมชน  

บอกหลกัและขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ การเล่นกีฬาสากลประเภทบุคคล ประเภททีม 

การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์ และการเขา้ร่วมกิจกรรม และเกมส์ 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ ท่ีนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ตามหลกัการรุก 

การป้องกนั ปฏิบติัตาม สิทธิ กติกา โดยแสดงถึงความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการเล่น และแข่งขนั 

ดว้ยความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้นเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

         โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ อธิบาย รวบรวมขอ้มูล วางแผน ปฏิบติั ศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์  นาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

           เพื่อใหมี้นิสยัรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ตัวชี้วัด 

 

มฐ.พ 4.1  : ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5   ม.6/6   ม.6/7 

มฐ.พ 5.1   : ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5   ม.6/6   ม.6/7 

 

รวม     14     ตัวชี้วัด 
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พ30201   ฟุตซอล 1 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                    จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเลน่กีฬาฟุตซอล 

โดยใชท้กัษะประเภทบุคคลและประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาฟุตซอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาฟตุซอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคดิเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 

 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตซอล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการรับลูก การส่งลูก การทรงตวั การเคล่ือนท่ี 

  ในลกัษณะต่าง ๆ 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล้ียงลูกบอลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการยงิประตูแบบต่าง  ๆ  ท่ีถูกตอ้ง 
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พ30202  ฟุตซอล 2  

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                         จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  

80 ชั่วโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตซอล 

โดยใชท้กัษะประเภทบุคคลและประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาฟุตซอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาฟตุซอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั  ปฏิบติัหนา้ท่ีในการตดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาฟุตซอลไดต้ามความเหมาะสม 

โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจกฎและกติกาของกีฬาฟุตซอล 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเป็นผูต้ดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาฟุตซอล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล่นเป็นทีม 
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พ30203  แบดมินตัน 1 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                               

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                   จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแบดมินตนัประเ

ภทเด่ียว และประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์  กิจกรรมนนัทนาการและการทาํงานต่างๆ  

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาฟุตซอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาฟตุซอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั 
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 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตนั 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการจบัไม ้การเคล่ือนไหว การตีลูก การเสริฟ 

การทรงตวั การเคล่ือนท่ีในลกัษณะต่าง ๆ 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล่นประเภทเด่ียวหรือประเภทคู่ 

  

 

 

 

 

 

พ30204  แบดมินตัน 2 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                                

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                     จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  

80 ชั่วโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแบดมินตนัประเ

ภทเด่ียว และประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์  กิจกรรมนนัทนาการและการทาํงานต่างๆ  

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาแบดมินตนั 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาแบดมินตนัตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนัปฏิบติัหนา้ท่ีในการตดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัไดต้ามความเหมาะสม 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 
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ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจกฎและกติกาของกีฬาแบดมินตนั 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเป็นผูต้ดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล่นเป็นทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ32201  เซปัคตะกร้อ 1  

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                                     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                   จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อ  

การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์  กิจกรรมนนัทนาการและการทาํงานต่างๆ  

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อ  

หลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทเซปัคตะกร้อ   

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

เพือ่เสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี กาํหนดรูปแบบท่ีสร้างสรรคใ์นการรุก การป้องกนั 

และการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อท่ีช่ืนชอบ   รู้เขา้ใจและใชสิ้ทธิ กฎ กติกา 

ความปลอดภยั และกลวิธีในระหวา่งการเล่น การแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อกบัผูอ่ื้น   

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเซปัคตะ

กร้อเป็นทีม  

ใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อเป็นทีมตามโครงสร้างท่ีกาํห

นดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 
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มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปัคตะกร้อ 

 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อ 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการยนื การเคล่ือนตวั การเตะลูกแบบต่างๆ  

                     การโยน การเสริฟ  

 

 

 

 

 

 

พ32202  เซปัคตะกร้อ 2 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                                

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                    จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อ  

การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์  กิจกรรมนนัทนาการและการทาํงานต่างๆ  

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อ  

หลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทเซปัคตะกร้อ   

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเลน่กีฬาเซปัคตะกร้อเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี กาํหนดรูปแบบท่ีสร้างสรรคใ์นการรุก การป้องกนั 

และการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อท่ีช่ืนชอบ   รู้เขา้ใจและใชสิ้ทธิ กฎ กติกา 

ความปลอดภยั และกลวิธีในระหวา่งการเล่น การแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อกบัผูอ่ื้น   
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ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเซปัคตะ

กร้อเป็นทีม  

ใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเซปัคตะกร้อเป็นทีมตามโครงสร้างท่ีกาํห

นดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนัปฏิบติัหนา้ท่ีในการตดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อไดต้ามความเหมาะสม 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจกฎและกติกาของกีฬาเซปัคตะกร้อ 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเป็นผูต้ดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล่นเป็นทีม 

  

 

 

 

 

 

 

พ32203  ฟุตบอล 1 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                        จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  

80 ชั่วโมง 

 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเลน่กีฬาฟุตบอล 

โดยใชท้กัษะประเภทบุคคลและประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาฟุตบอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาฟตุบอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั   

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสยัรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกีฬาฟตุบอล 

 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการรับลูก การส่งลูก การทรงตวั การเคล่ือนท่ี 

  ในลกัษณะต่าง ๆ 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล้ียงลูกบอลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการยงิประตู 

  

 

 

 

 

พ32204  ฟุตบอล 2 

รายวิชาเพ่ิมเติม                           

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                         จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  

80 ชั่วโมง 
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 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

โดยใชท้กัษะประเภทบุคคลและประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาฟุตบอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาฟตุบอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั  ปฏิบติัหนา้ท่ีในการตดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลไดต้ามความเหมาะสม 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจกฎและกติกาของกีฬาฟุตบอล 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเป็นผูต้ดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล่นเป็นทีม 
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พ33201  ลีลาศ 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                    จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเ

ภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์ และการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 

รู้และเขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ 

มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาลีลาศเขา้ใจปฏิบติัความคิดรวบยอดจากหลกัการทาง 

การเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาลีลาศในจงัหวะประเภทต่างๆ   

ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาลีลาศตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาลีลาศเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อลกบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

รู้และเห็นความสาํคญัการให้ความร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาแฮนดบ์อลเป็น

ทีมตามโครงสร้างท่ีกาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั   

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกีฬาลีลาศ 

 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาลีลาศ 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการทรงตวั การเดิน การถ่ายนํ้าหนกั การจบัคู่ 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจดนตรีในจงัหวะต่าง ๆ  

 5. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการนาํและการตาม แนวการเดินของกีฬาลีลาศ 
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พ33202  ลีลาศ 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                    จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  

โดยใชท้กัษะประเภทบุคคลและประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาบาสเกตบอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของบาสเกตบอล 
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 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการรับลูก การส่งลูก การทรงตวั การเคล่ือนท่ี 

  ในลกัษณะต่าง ๆ 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล 

 5. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการยงิประตูแบบต่าง  ๆ  ท่ีถูกตอ้ง 

  

 

 

 

 

พ33203  บาสเกตบอล 2 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                   จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  80 

ชั่วโมง 

 
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

โดยใชท้กัษะประเภทบุคคลและประเภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์

นาํความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

ประยกุตค์วามคิดรวบยอดจากหลกัวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการเล่นกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ออกกาํลงักายและเลน่กีฬาบาสเกตบอลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  ประยกุตห์ลกัการรุก  

การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาดว้ยความช่ืนชม  ปฏิบติัตามสิทธิ 

กฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม  

แสดงทกัษะการใหค้วามร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ี

กาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั  ปฏิบติัหนา้ท่ีในการตดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลไดต้ามความเหมาะสม 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 
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มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจกฎและกติกาของกีฬาบาสเกตบอล 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเป็นผูต้ดัสินและจดัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล่นเป็นทีม 

 

 

 

 

 

 

 

พ33204  แฮนดบ์อล  

รายวิชาเพ่ิมเตมิ                                     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                      จาํนวน 2.0 หน่วยกิต     เวลา  

80 ชั่วโมง 

 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเ

ภททีม  การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค ์ และการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 

รู้และเขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาแฮนดบ์อล  

เขา้ใจปฏิบติัความคิดรวบยอดจากหลกัการทาง การเคล่ือนไหวในการเลน่กีฬาแฮนดบ์อล   

ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาแฮนดบ์อลตามความถนดัและความสนใจเป็นประจาํสมํ่าเสมอ   

การยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาลีลาศเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกาความปลอดภยัและกลวิธีในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬาลีลาศกบัผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัด  

รู้และเห็นความสาํคญัการให้ความร่วมมือระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาลีลาศเป็นทีมตา

มโครงสร้างท่ีกาํหนดไว ้  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

มีจิตวิญญาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาและช่ืนชมสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดูและการแข่งขนั   
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 โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั เปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนาํเสนอ กระบวนการกลุ่ม  

การนาํไปใช ้และแสดงความคิดเห็น 

 เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความซ่ือสัตย ์มีความรักษเ์ป็นไทย มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกีฬาแฮนดบ์อล 

 2. บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาแฮนดบ์อล 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการรับลูก การส่งลูก การทรงตวั การเคล่ือนท่ี 

  ในลกัษณะต่าง ๆ 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการเล้ียงลูกแฮนดบ์อล 

 5. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแสดงทกัษะการยงิประตู 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 21101   ศิลปะ  1 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง  

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  

ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ และส่ิงแวดลอ้ม  ความเป็นเอกภาพ  

ความกลมกลืน ความสมดุล  หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ การออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์  

หรืองานกราฟิก  การออกแบบตราสัญลกัษณ์จังหวัดสมุทรปราการ  ตราประจําโรงเรียน 

การประเมินงานทศันศิลป์ 

 โดยใชก้ระบวนการ การบรรยาย   หลกัการออกแบบ  การประเมินงานทศันศิลป์   และการปฏิบติังาน 

เพือ่ใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มุ่งมัน่ในการทาํงานมีวินยัในการปฏิบติังาน  

มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 
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มฐ.ศ 1.1  :  ม 1/1  ม 1/2   ม 1/3  ม 1/5   ม 1/6  

 

รวม    5    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 21102   ศิลปะ  2 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  

เอกภาพความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ันหรืองานส่ือผสม  ลกัษณะ 

รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ิน  งานทศันศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย ความแตกต่าง 

ในวฒันธรรมไทยและสากล 

โดยใชก้ระบวนการ  การส่ือถึงเร่ืองราว  การบรรยาย  เปรียบเทียบความแตกต่างในงานทศันศิลป์ 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มุ่งมัน่ในการทาํงานมีวินยัในการปฏิบติังาน   

มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ตัวชี้วัด  

มฐ.ศ 1.1 : ม 1/4  

มฐ.ศ1.2  : ม1/1  ม1/2  ม1/3 

 

รวม  4  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 22101   ศิลปะ  3 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 2                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  รูปแบบของทศันธาตุและแนวคิด   

ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์  ของศิลปิน  

เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย  เทคนิคการวาดภาพส่ือเร่ืองราว ประวติัการสร้างองคพ์ระสมุทรเจดีย ์ 

และการโฆษณา 

 โดยใชก้ระบวนการการอภิปราย  บรรยาย  การปฏิบติังาน  การประเมินวิจารณ์  การเปรียบเทียบ  

การเลือกใชว้สัดุในการสร้างงาน 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยสากล  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมัน่  

มีวินยัในการปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 1.1 : ม 2/1 ม 2/2 ม 2/3 ม 2/7 

มฐ.ศ 1.2 : ม 2/1 

 

รวม  5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ศ 22102   ศิลปะ  4 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 2                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

  

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  การประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์  

การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตวัละคร บุคลิกลกัษณะของบุคคลสาํคญัของสมุทรปราการ  

งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั  วฒันธรรมไทยและสากล 

 โดยใชก้ระบวนการการอภิปราย  บรรยาย  การปฏิบติังานการประเมินวิจารณ์การเปรียบเทียบ  

การเลือกใชว้สัดุในการสร้างงาน 
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 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยสากล  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมัน่  

มีวินยัในการปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด  

มฐ.ศ1.1  : ม 2/4 ม 2/6  

มฐ.ศ1.2  : ม 2/2  ม 2/3 

 

รวม  4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 23101   ศิลปะ  5 

รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 3          จํานวน 0.5 หน่วยกติ   เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม  

การสร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล  การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงาน  

การใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย  สร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย การใชเ้ทคนิค  
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วิธีการท่ีหลากหลายทางทศันศิลป์บรรยายเหตุการณ์กองทพัญ่ีปุ่ นยกพลขึ้นบกท่ีบางปูสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี  

2  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 

 โดยใชก้ระบวนการ  การบรรยาย  วิเคราะห์  การฝึกปฏิบติั  การอภิปราย  เปรียบเทียบ  

เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑก์าํหนดขึ้น 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานทศันศิลป์  มีความม่งมัน่ใฝ่เรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค ์ 

มีวินยัในการปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 1.1 : ม 3/1 ม 3/2 ม 3/4  ม 3/7 ม 3/9 ม 3/10                                                   

 

รวม  6 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 23102   ศิลปะ  6 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  

วิธีการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์  งานส่ือผสม  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ  

2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ  การวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา 

และคุณค่าในงานทศันศิลป์  และการจดันิทรรศการ 

 โดยใชก้ระบวนการ  การบรรยาย  วิเคราะห์  การฝึกปฏิบติั  การอภิปราย  เปรียบเทียบ  

เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑก์าํหนดขึ้น 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานทศันศิลป์  มีความม่งมัน่ใฝ่เรียนรู้  มีความคดิสร้างสรรค ์ 

มีวินยัในการปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 1.1 : ม 3/3 ม 3/5  ม 3/6 ม 3/8 ม 3/11 

มฐ.ศ 1.2 : ม 3/1 ม 3/2 

 

รวม  7 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 31101   ศิลปะ  1 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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ผูเ้รียนจะไดก้ารพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั ทศันธาตุและหลกัการออกแบบ  

การออกแบบเวทีงานประเพณีนมสัการองคพ์ระสมทุรเจดียห์รือประเพณีในทอ้งถ่ิน เลือกใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ 

เทคนิควิธีการของศิลปิน  ในการแสดงออกทางศิลปะ  เทคนิค  ในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์  

เทคโนโลยแีละรูปแบบใหม่ ๆ  การสร้างงานทศันศิลป์  การพฒันางานจิตรกรรมตามความถนดั  

เขา้ใจวิธีส่ือความคิด  จินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ดา้นจิตรกรรมเก่ียวกบัทศันธาตุและสามารถส่ือความหมายมีทกัษะ ประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ  

การจดัองคป์ระกอบศิลป์ เลือกใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการ เทคโนโลยีและรูปแบบใหม่ ๆ 

ในการสร้างสรรคแ์ละพฒันางานออกแบบทศันศิลป์ตามความถนดั 

มีทกัษะสร้างสรรคผ์ลงานเก่ียวกบัสภาพสังคมต่อผลงานดา้นการวาดภาพลอ้เลียน หรือการ์ตูน  

และสามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ 

 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ เลือกใชส่ื้อการใชว้สัดุ  กระบวนการในการสร้างงาน 

การพฒันางานจิตรกรรม แสดงความคิดเห็น การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน 

สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ศ 1.1  : ม 4/1 ม 4/3  ม 4/4  ม 4/6  ม 4/11          

                              

รวม  5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 31102   ศิลปะ  2 
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รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั 

รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทจาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  

ในทอ้งถ่ิน รูปแบบของดนตรีไทยและสากลในยคุสมยัต่าง ๆ         นายจอ้น  ไทรวิมาน   นายวีระ  ฉํ๋าตุ๋ย ละครสั้น 

ในรูปแบบท่ีช่ืนชอบความเป็นมา องคป์ระกอบของละครสร้างสรรค ์ ละครพูด ละครโศกนาฏกรรม 

ละครสุขนาฏกรรม ละครแนวเหมือนจริง ละครแนวไม่เหมือนจริง  

เหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั  สถานะทางสังคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง 

ๆ การนาํการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ  ละครหุ่นคน วิวฒันาการของนาฏศิลป์  และการละครไทย        

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันาํเสนอแนวคิดในการอนุรักษ ์นาฏศิลป์ไทย   

  โดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ วิเคราะห์  สร้างสรรค ์อธิบาย บรรยาย 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน 

สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1  :  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3            

มฐ.ศ 2.2  : ม.4/1 ม.4/2      

มฐ.ศ 3.1   : ม.4/2           

มฐ.ศ 3.2  :  ม.4/1 ม.4/3 ม.4/4        

 

รวม    9 ตัวชี้วัด 
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ศ 32101   ศิลปะ  3 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 

ผูเ้รียนจะไดก้ารพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการ  

เน้ือหาของงานทศันศิลป์โดยใชศ้พัทท์างศิลปะการจดัองคป์ระกอบศิลป์ เลือกใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ 

เทคนิควิธีการ เทคโนโลยแีละรูปแบบใหม่ ๆ การออกแบบทศันศิลป์ตามความถนดั การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ 

เทคนิค เน้ือหา ท่ีศิลปินเลือกใชเ้พื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์และสามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้

แสดงความคิดเห็น  หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

งานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและตะวนัตก อิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 

โดยใชก้ระบวนการ อธิบาย แสดงความคิดเห็น การเลือกใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ 

การสร้าสรรคแ์ละพฒันางาน การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ อภิปราย 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานทศัน์ศิลป์ 

อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ 

มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 1.1 :  ม 5/2  ม 5/5 ม5/7           

มฐ.ศ 1.2  : ม 5/1 ม 5/3                           

 

รวม  5 ตวัช้ีวดั 
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ศ 32102   ศิลปะ  4 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

  ผูเ้รียนจะไดก้ารพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั การอ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากล  

ในอตัราจงัหวะต่าง ๆ  ลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียว 

และรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออก การประพนัธ์และการเล่นดนตรี 

บทบาทของดนตรีในการสะทอ้นแนวความคิดและคา่นิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคมมีทกัษะการแสดงหลาก

หลายรูปแบบ รํามอญ  รูปแบบการแสดงพื้นเมือง และละครของไทย ละครสั้น 

ในรูปแบบท่ีช่ืนชอบการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีตอ้งการส่ือความหมายในการแสดง 

โขนสดและละครชาตรีท่ีมีอยูใ่นสมุทรปราการ บทบาทของบคุคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์ 

และการละครของประเทศไทยในยกุตต่์าง ๆ  

 โดยใชก้ระบวนการการอ่าน เขียนโนต้ ดนตรีไทยและสากล การเปรียบเทียบ การสร้างสั้นละคร 

การร้องเพลง การเล่นดนตรี การแสดงออก อธิบาย อภิปราย  

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานดนตรี นาฏศิลป์ 

อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ 

มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1 : ม 5/4              

มฐ.ศ 2.2  : ม.5/3        

มฐ.ศ 3.1  : ม 5/1 ม 5/2 ม 5/5         

มฐ.ศ 3.2 : ม.5/2          

                                

รวม  6 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 33101   ศิลปะ  5 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบั งานทศันศิลป์ การวิจารณ์ศิลปะ 

ผลงานท่ีสะทอ้นการพฒันาความกา้วหนา้ของตนเอง 

แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการสร้าสรรคง์านศิลปะ   

งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ แนวคิดและวิธีการ ผลงานงานศิลปะของศิลปิน 

ความรู้สึกจากผลงานท่ีส่งผลต่อแนวคิดท่ีจะนาํมาสร้างสรรคง์าน  

 โดยใชก้ระบวนการ วิจารณ์ การประเมินงาน วิเคราะห์  ศึกษาแนวคิด การสร้างงาน อธิบาย 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของงานทศันศิลป์  

อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ 

มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 1.1 : ม 6/8 ม 6/9 ม 6/10 

มฐ.ศ 1.2  : ม 6/2 

 

รวม  4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 33102   ศิลปะ  6 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั อารมณ์ 

และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากงานดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรี  

แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ  ละครสั้น 

ในรูปแบบท่ีช่ืนชอบละครแนวเหมือนจริงละครแนวไม่เหมือนจริง  อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกายแสง สี เสียง 

ฉาบ อุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดงพฒันา วิจารณ์ละครสร้างสรรค ์ การประเมินการแสดง   
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 โดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ การสร้างสรรคง์าน  นาํเสนอแนวทาง วิเคราะห์ 

การประเมินการแสดง  

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของงานดนตรี นาฏศิลป์  

อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ 

มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1 : ม 6/7   ม 6/8       

มฐ.ศ 2.2 :  ม 6/5      

มฐ.ศ 3.1  :  ม.6/2 ม 6/6  ม 6/7          

 

รวม  6 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ศ 21102   ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  

เสียงร้องและเสียงของเคร่ืองดนตรีในบทเพลงจากวฒันธรรมต่าง 

ๆเคร่ืองดนตรีมอญและเคร่ืองดนตรีไทยบทบาทและอิทธิพลของดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  

องคป์ระกอบของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม  นาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดงรํามอญ  

  โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย  เปรียบเทียบ   แสดงความคิดเห็น   นาํเสนอ  ประเมิน  

อธิบาย ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร   บรรยาย   

   เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการทาํงาน   มีวินยั  

มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1 : ม 1/1 ม1/2 ม1/3 ม 1/4 

มฐ.ศ 2.2 : ม 1/1 

มฐ.ศ  3.1 : ม 1/1 ม 1/2 

มฐ.ศ 3.2 : ม 1/1 ม 1/2 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 21104   ดนตรี-นาฏศิลป์2 

รายวิชาพื้นฐาน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   จํานวน 0.5 หน่วยกิต     เวลา  20 ช่ัวโมง 
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  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  จงัหวะ  ความดงั-เบา  

ความแตกต่างของอารมณ์เพลง  การนาํเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ  การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรี 

ของตน บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  บทบาทดนตรีในสังคม  อิทธิพลของดนตรีในสังคม  

 การปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม  ประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ   รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  รํามอญนาฏศิลป์   

นาฏศิลป์พื้นบา้น นาฏศิลป์นานาชาติ  บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ในการจดัการแสดง “ปลูกป่าชายเลน”  

การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจโดยแบ่งฝ่ายและหนา้ท่ีใหช้ดัเจน  หลกัในการชมการแสดง  

  โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย  เปรียบเทียบ   แสดงความคิดเห็น   นาํเสนอ  ประเมิน  

อธิบาย ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร   บรรยาย   

   เพื่อใหเ้ห็นคณุค่าทางนาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการทาํงาน   มีวินยั  

มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1 : ม 1/5 ม 1/6 ม 1/9 

มฐ.ศ 2.2 : ม 1/1 ม 1/2 

มฐ.ศ 3.1 : ม 1/3 ม 1/4  ม 1/5 

 

รวม    8   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ศ 22102   ดนตรี-นาฏศิลป์3 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                     จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง  
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  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  องคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ มอญ  

ไทย  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  โนต้จากเพลงไทยอตัราจงัหวะสองชั้น โนต้สากล 

(เคร่ืองหมายแปลงเสียง)  ปัจจยัในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  จินตนาการในการสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัทอ้งถ่ิน  

การถ่ายทอดเร่ืองราวความคิดในบทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีการร้องและบรรเลงเด่ียว  

การร้องและบรรเลงเป็นวง  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กบัการแสดง  

แสง สี เสียง  ฉาก  เคร่ืองแต่งกาย   อุปกรณ์  เพลงประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ  

หลกัและวิธีการสร้างสรรคก์ารแสดง โดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร  

ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ (โขนสด)  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง 

ๆนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย  ละครพื้นบา้น 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  อ่าน เขียนร้อง  ระบุปัจจยัสาํคญั  บรรยาย  ประเมิน  

อธิบายการบูรณาการ  สร้างสรรค ์ วิเคราะห์  เช่ือมโยงการเรียนรู้ 

  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการทาํงาน   มีวินยั  

มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

ตัวชี้วัด  

มฐ.ศ2.1  : ม 2/1 ม 2/2  ม 2/3 ม 2/4  ม 2/5  

มฐ.ศ3.1  : ม 2/1 ม 2/2 ม 2/5 

มฐ.ศ 3.2 :  ม 2/3 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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ศ 22104   ดนตรี-นาฏศิลป์4 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                  จํานวน  0.5  หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การประเมินความสามารถทางดนตรี  

ความถูกตอ้งในการบรรเลง  ความแม่นยาํในการอ่านเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์   

การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและบรรเลง  อาชีพทางดา้นดนตรีในทอ้งถ่ิน  

บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิงในทอ้งถ่ิน  ดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศ  

บทบาทของดนตรีในวฒันธรรม  อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรม  

เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย  ทางการเมือง  

เทคโนโลยกีบังานดนตรี  หลกัและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร  รําวงมาตรฐาน 

นาฏศิลป์พื้นเมืองสะบา้ไทยและสะบา้มอญความหมาย  ท่ีมา  วฒันธรรม  ลกัษณะเฉพาะ  

รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ  นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นเมือง  ละครไทย  ละครพื้นบา้น 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  อ่าน เขียนร้อง  ระบุปัจจยัสาํคญั  บรรยาย  ประเมิน  

อธิบายการบูรณาการ  สร้างสรรค ์ วิเคราะห์  เช่ือมโยงการเรียนรู้ 

  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการทาํงาน   มีวินยั  

มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 
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มฐ.ศ 2.1 : ม 2/6 ม 2/7       

มฐ.ศ 2.2 : ม 2/1 ม 2/2 

มฐ.ศ3.1 : ม 2/3 ม 2/4 

มฐ.ศ3.2  : ม 2/1 ม 2/2   

 

รวม 8 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ 23101   ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                    จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

   

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะ 

ในการสร้างสรรคง์านดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  

เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและบรรเลงดนตรีเด่ียว  รวมวง  บทเพลง  การเรียบเรียงทาํนองเพลง  

การเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

สาํเนียง     อตัราจงัหวะ    รูปแบบบทเพลง  การประสานเสียง   เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง 

อิทธิพลของดนตรีอิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล  ต่อสังคมและอิทธิพลของดนตรีต่อทอ้งถ่ิน  

องคป์ระกอบของบทละครโครงเร่ือง  (โขนสด)ตวัละครและการวางลกัษณะนิสัยของตวัละคร  

ความคิดหรือแก่นของเร่ือง  บทสนทนา  ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์(โขนสด)  ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ 

การประดิษฐ์ รําวงมาตรฐาน  รูปแบบการแสดง  รํามอญ  ละคร ชาตรี  การแสดงเป็นหมู่  แสดงเด่ียว  

แสดงละคร  แสดงเป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์ท่ารําและทา่ทางประกอบการแสดง  

ละครสร้างสรรคค์วามหมาย ความเป็นมา   ท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐ์ท่ารํา  ละครกบัชีวิต ละครสร้างสรรค ์ 

ป่าชายเลน   ภาวะโลกร้อน 
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  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว แต่งเพลง   อธิบาย  นาํเสนอ  

บรรยาย อภิปราย  วิจารณ์   การแสดง  

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความคิดสร้างสรรคแ์ละ สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1 : ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 ม 3/4  ม 3/5 ม 3/6  

มฐ.ศ 3.1 : ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 ม 3/4 ม 3/7 

 

รวม 11 ตัวชี้วัด 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

ศ 23104   ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

   

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  ·  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงสาํเนียง  

อตัราจงัหวะ  รูปแบบบทเพลง  การประสานเสียง เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง  ประวติัดนตรีไทยยคุสมยั 

และตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆปัจจยัท่ีทาํใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ  

องคป์ระกอบนาฏศิลป์ละครสร้างสรรคจ์งัหวะทาํนอง   การเคล่ือนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า  

นาฎยศพัท ์ รูปแบบของการแสดง  การแต่งกายวิธีการเลือกการแสดงละครสร้างสรรคป์ระเภทของงาน  

ขั้นตอน   ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง  ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์  

และการละครในชีวิตประจาํวนั  การอนุรักษน์าฏศิลป์ 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว แต่งเพลง   อธิบาย  นาํเสนอ  

บรรยาย อภิปราย  วิจารณ์   การแสดง  
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 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีวินยั 

มีความคิดสร้างสรรคแ์ละ สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

ตัวชี้วัด 

มฐ.ศ 2.1 : ม 3/5 ม 3/7 

มฐ.ศ 2.2 : ม 3/1 ม 3/2  

มฐ.ศ 3.1 : ม 3/5 ม 3/6   

มฐ.ศ 3.2 : ม 3/1 ม 3/2 ม 3/3 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                        จํานวน 0.5   หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง

   

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน 

และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบา้น กระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มดว้ยความเสียสละ 

วิธีการแกปั้ญหาการทาํงานอยา่งมีเหตุผล 

กระบวนการทาํงานตามทกัษะกระบวนการตามลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 

หน่วยสาํคญั 5 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยรับเขา้ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาํหลกั หน่วยความจาํรอง 

และหน่วยส่งออก บทบาทคอมพวิเตอร์ในการช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

และตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล และสังคมมากขึ้น คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ 
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โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน เช่น แก้ปัญหาสร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อส่ือสาร ค้นหาข้อมูล 

แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการ ลกัษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบในดา้นต่าง ๆ เช่น คุณภาพชีวิต สังคม ขอ้มูลและสารสนเทศ 

ประเภทของขอ้มูล วิธีการประมูลผลขอ้มูล การจดัการสารสนเทศมีขั้นตอน 

การวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการตรวจสอบขอ้มลู 

การประมวลขอ้มูล  

              โดยใชก้ระบวนการอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานตามทกัษะกระบวนการกลุ่มตามลาํดบั เช่น 

การใชไ้มก้วาด ไมถู้พื้น แปรงถูพื้นจากลูกมะพร้าวทุยผา่คร่ึง และอ่ืน ๆ ในการทาํงานเป็น 

ปฏิบติัตามกระบวนการตกแต่งหอ้งโดยใชผ้า้ม่าน รูปภาพจากวสัดุในทอ้งถ่ินโดยใชร้กมะพร้าว ขั้วลูกมะพร้าว   

ทาํเป็นรูปภาพ ดอกไมป้ระดิษฐ์จากไส้หญา้ปลอ้ง หรือผกัตบชวาหรือกาบกลว้ย ปฏิบติัการจดัสวนถาด 

การทาํแปลงผกัลอยฟ้า ใชก้ระบวนการวิเคราะห์ในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน เช่น 

การใชเ้คร่ืองมือช่างประเภทเล่ือย คอ้น เป็นตน้ การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติังาน เช่น 

การเตรียมอาหาร การประกอบอาหาร และบริการอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร 

การประดิษฐ์ของใชข้องตกแต่ง 

   เพื่อใหมี้วินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน ใชข้องอยา่งประหยดั รู้จกัเก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

ตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.1/1ม.1/2 ม.1/3 

ง 3.1 ม.1/1ม.1/2ม.1/3  

รวมตัวชี้วัด    6     ตัว 

 

 

 

 

 

ง 21102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 

รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                    จํานวน 0.5   หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง

  
    

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน และ 

กระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มดว้ยความเสียสละ วิธีการแกปั้ญหาการทาํงานอยา่งมีเหตุผล 
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กระบวนการทาํงานตามทกัษะกระบวนการตามลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 

หน่วยสาํคญั 5 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยรับเขา้ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาํหลกั หน่วยความจาํรอง 

และหน่วยส่งออก บทบาทคอมพิวเตอร์ในการช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

และตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล และสังคมมากขึ้น คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ 

โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน เช่น แกปั้ญหาสร้างงาน สร้างความบนัเทิง ติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล 

แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ ลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยใหก้ารทาํงานรวดเร็ว 

ถูกตอ้ง และแม่นยาํ ช่วยใหก้ารบริการกวา้งขวางขึ้น ช่วยดาํเนินในหน่วยงานต่าง ๆ 

ช่วยอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนัเทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบในดา้นต่าง ๆ 

ขอ้มูลและสารสนเทศ ประเภทของขอ้มูล วิธีการประมูลผลขอ้มูล การจดัการสารสนเทศ 

การวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการตรวจสอบขอ้มลู  

ศึกษาเลือกอาชีพท่ีตวัเองสนใจ เช่น  การประดิษฐ์ของเล่น จากกระป๋องนํ้าอดัลมเป็นกงัหัน 

การประดิษฐ์ของใชเ้ป็นกระจาดจากกา้นมะพร้าว หรือกระเป๋าใส่สตางคจ์ากตน้กกธูปฤๅษ ี

ของตกแต่งจากรกมะพร้าว กา้นดอกมะพร้าวเป็นกรอบรูปหรือดอกไมป้ระดิษฐ์  

ศึกษาการประกอบอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจและถนดั เช่น อาชีพการบริการ การคา้ขาย 

ศึกษาความสาํคญัของการสร้างอาชีพ เช่น ประดิษฐ์ผลงานท่ีตนเองสนใจเพื่อจาํหน่าย 

ศึกษางานบริการแลว้นาํมาปฏิบติั 

         โดยใชก้ระบวนการอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานตามทกัษะกระบวนการกลุ่มตามลาํดบั  

อธิบายขั้นตอนกระบวนการ การประกอบอาชีพท่ีตวัเองสนใจ เช่น อาชีพรับจา้งในสถานประกอบการต่าง 

ๆการเปิดร้านขายอาหารต่าง ๆ อธิบาย วิเคราะห์ เน้ือหาแนวทางในการประกอบอาชีพตามท่ีตนเองถนดั เช่น 

การประดิษฐ์เพื่อการผลิตท่ีตนเองถนดั การบริการต่าง ๆ การคา้ขาย อธิบายกระบวนการสร้างอาชีพ 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เช่น การประดิษฐ์ส่ิงของต่าง ๆ เพื่อการจาํหน่าย การปรุงอาหาร  

การบริการท่ีตนเองสนใจ 

       เพื่อใหมี้วินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน ใชข้องอยา่งประหยดั รู้จกัเก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

ตัวชี้วัด 

 ง 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3   

 ง 4.1 ม.1/1ม.1/2 ม.1/3 

รวมตัวชี้วัด    6   ตัว 

 

 

 

ง 22101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 
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รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                  จํานวน 0.5   หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการความรู้ ความคิด เขา้กระบวนการทาํงานและแกปั้ญหาในการดาํรงชีวิต 

โดยใชภู้มิปัญญาในทอ้งถ่ิน การทาํเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ไดแ้ก่ ชาตะไคร้ ชา   ดอกอญัชญั       ชาเหงือกปลาหมอ   

และรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่านาํเอาเทคโนโลยมีาประยกุตใ์นการออกแบบสร้างส่ิงของเคร่ือง

ใช ้ การทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์ ในการสร้างช้ินงาน 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของตนเองและอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ สืบคน้ ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการปรับปรุงและประเมินผลการทาํงาน 

   เพื่อใหมี้นิสัยรักการทาํงาน การคน้ควา้หาความรู้ใหก้บัตนเอง เห็นคุณค่าของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน การสร้างอาชีพใหก้บัตนเอง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

และใชชี้วิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้หมาะสม 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ง 1.1  : ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  

มฐ. ง 2.1  : ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4  

 

 

รวมตัวชี้วัด    7    ตัว 
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ง 22102   การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                 จํานวน 0.05  หน่วยกติ     เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

อธิบายขั้นตอนการส่ือสารขอ้มูลและอุปกรณ์ส่ือสารเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวมขอ้มูล              

โรงเรียนลูกพระดาบส  การแกปั้ญหา การวิเคราะห์ ถ่ายทอดความคิดอยา่งมีขั้นตอน การสืบคน้ขอ้มูล 

มีมารยาทและขอ้บงัคบัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานในการสืบคืนหาอาชีพท่ีเหมาะสม มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ การทาํงาน 

และการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทีดี และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

โดยใชท้กัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ในการพฒันางาน รู้จกัคิดวิเคราะห์ อธิบาย บรรยาย ศึกษา 

สืบคน้ เปรียบเทียบ เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิตและสังคม 

   เพื่อใหมี้นิสัยรักการการทาํงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน และหาประสบการณ์ในงานอาชีพ 

คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการดาํรงชีวิตท่ีดี 

 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ง 3.1  : ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4  

มฐ. ง 4.1  : ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3  

 

รวมตัวชี้วัด    7    ตัว 
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ง 23101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                           จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20  ช่ัวโมง  

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัขั้นตอนและทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพการปฏิบติัตามกระบวนการทาํ

งานโดยทาํตามลาํดบัขั้นตอนและมีความสามารถทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดแ้ก่  การซกั  ตาก  พบั  

เก็บเส้ือผา้ท่ีตอ้งดูแลอยา่งประณีต  การสร้างช้ินงานหรือผลงาน  

การทาํงานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขและมีคุณธรรม  เช่น การเตรียม 

ประกอบอาหารประเภทสาํรับ การทาํขา้วแช่สงกรานต ์การทาํขนมบวัลอยจากสมุนไพร 

การประดิษฐ์บรรจุภณัฑจ์ากวตัถุธรรมชาติ การทาํขนมจาก 

การทาํงานโดยใชท้กัษะการจดัการเป็นการจดัระบบงาน  

ระบบคนเพื่อใหท้าํงานสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น ธุรกิจประเภทต่าง ๆ การขยายพนัธุ์พืช 

การปลุกและขยายพนัธุ์มะม่วงนํ้าดอกไม ้การผลิตติดตั้งประกอบผลิตภณัฑร์ะดบัของเทคโนโลย ี

ส่ิงของเคร่ืองใช ้ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั  ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย  

เพื่อนาํไปสร้างตน้แบบและแบบจาํลองส่ิงของเคร่ืองใช ้  การตอกลาย 

                 โดยใชก้ระบวนการอภิปราย     ใชท้กัษะการทาํงาน  อภิปรายการทาํงาน   การใชท้กัษะการจดัการ

                                                                                                                   

 เพื่อใหเ้กิดมีความรับผิดชอบ ขยนั อดทน ประณีตรอบคอบทาํงานเป็นระบบ มีเหตุผล              

มีความช่ืนชมในอาชีพสุจริต เห็นคุณค่าการทาํงาน นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของครอบครัว 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.3/1  ม.3/2 ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 ม.3/2  

  รวมตัวชี้วัด 5 ตัว 
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ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                           จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20  ช่ัวโมง   

 

                   ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาหลกัการทาํโครงงานการพฒันาผลงาน  การศึกษาคน้ควา้  

ตามความสนใจและความถนดั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

หลกัในการเขียน  แนวคิด  โครงสร้างโปรแกรม  การเขียนสคริปต ์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

นาํเสนองานใชค้อมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน  อา้งอิงแหล่งขอ้มูล   อยา่งมีจิตสาํนึก    และความรับผดิชอบ  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวการหางานดว้ยวิธีท่ีหลากหลายจากส่ือส่ิงพิมพ ์  ส่ืออีเลก็ทรอนิกส์  

วิเคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ  เช่น คุณสมบติั  ความมัน่คง  การประเมินทางเลือก  ท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้  

ความถนดัและความสนใจของตนเอง 

                  โดยใชก้ระบวนการ อธิบาย  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการออกแบบ  กระบวนการสืบคน้ 

กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการทางเทคโนโลย ีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รักการคน้ควา้ 

                 เพื่อใหมี้นิสัยรักการทาํงาน   รู้จกัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

มีความช่ืนชมในงานอาชีพสุจริต  การส่ือสารสนเทศ  

นาํความรู้จากการฝึกปฏิบติัไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ง. 3.1 ม3/1ม.3/2 

 ง 4.1 ม.3/1ม.3/2ม.3/3 

  รวมตวัช้ีวดั 5 ตวั 
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ง 31101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                          จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟแวร์การส่ือสารขอ้มูล บุคลากร 

และขั้นตอนการปฏิบติังานนาํวิทยาการดา้นคอมพิวเตอร์และส่ือสารมาสร้างมูลค่าใหมี้ประโยชน์และใชง้านไ

ดอ้ยา่งกวา้งขวาง ศึกษาระบบการทาํงานของคอมพิวเตอร์ การรับส่งขอ้มูลระหวา่งหน่วยต่างๆ 

ระบบส่ือสารขอ้มูล การถ่ายโอนขอ้มูล แบบขนานและอนุกรม ส่ือกลางในการส่ือสารขอ้มูล ความหมาย 

บทบาท ความสาํคญัของคอมพิวเตอร์ โพรโทคอล รูปร่างเครือข่ายแบบต่างๆ อุปกรณ์เครือข่าย 

ลกัษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง การเก็บขอ้มูลสารสนเทศในส่ือบนัทึกต่างๆ 

การดูแลรักษา การทาํสําเนา การปรับปรุงใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั การป้องกนัขอ้มูลสารสนเทศ 

วิธีการแกปั้ญหาตามขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ และกาํหนดรายละเอียดของปัญหา 

การเลือกเคร่ืองมือและการออกแบบ ขั้นตอน วิธีการดาํเนินการแกปั้ญหา การตรวจสอบและปรับปรุง 

การถ่ายทอดความคิดในการแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน 

การเลือกคุณลกัษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกบังาน การติดต่อส่ือสาร 

คน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ระดบัของสารสนเทศไดแ้ก่ 

ระดบับคุคล ระดบักลุ่ม ระดบัองคก์ร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการตดัสินใจ 

ขอ้ปฏิบติัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปฏิบติัการใชซ้อฟแวร์ช่วยในการออกแบบและการนาํเสนอผลงานท่ีมีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ ทาํภาพ 2 

มิติ และ 3 มิติ ภาพเหมือนจริง แสดงการทาํงาน 

ท่ีเคล่ือนไหว 

 โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการจดัการ การแกปั้ญหา คิดวิเคราะห์ สืบคน้ขอ้มูล 

กระบวนการฝึกปฏิบติัทางเทคโนโลย ี

 เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบ ขยนั อดทน ประณีต รอบคอบ ทาํงานเป็นระบบ มีเหตุผล 

ทกัษะการปฏิบติังาน 
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ตัวชี้วัด 

 ง 2.1 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5  

 ง 3.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5  ม.4/9 ม.4/10  ม.4/11 ม.4/12 ม.4/13 

 ตัวชี้วัด 13 ตัว 

 

 

 

 

 

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                             จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียนจะไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัการเลือกซอฟตแ์วร์หรือโป

รแกรมภาษาเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา  โดยพิจารณาจากลกัษณะของปัญหา  ความถนดั และสภาพแวดลอ้ม    

เพื่อวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เพื่อนาํมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละวิธีใหไ้ดแ้กปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  

โดยใชข้ั้นตอนการพฒันาโปรแกรม 5 ขั้นตอนคือ  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม และการจดัทาํเอกสารประกอบ  โดยใชภ้าษาโปรแกรม เช่น  

ภาษาซี จาวา  ปาสคาล วิชวลเบสิก  ซีชาร์ปเป็นตน้  

ปฏิบติัการทาํโครงงานคอมพิวเตอร์โดยเลือกจากจุดประสงคข์องการใชง้านดงัน้ีคือ  

การพิจารณาส่ือเพื่อการศึกษา  การพฒันาเคร่ืองมือ  การทดลองทฤษฎี  การประยกุตใ์ชง้าน  

การพฒันาโปรแกรมประยกุต ์  ตามขั้นตอนการพฒันาโครงงาน  

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  โดยพิจารณาวตัถุประสงคข์องงาน  

สร้างช้ินงานหรือโครงงานตามหลกัการทาํโครงงาน  

มีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากงานท่ีสร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุง และพฒันา 

 โดยใชก้ระบวนการ คิดวิเคราะห์คน้ควา้ แกปั้ญหา และกระบวนการกลุ่มในการตดัสินใจ 

เลือกใชเ้คร่ืองมือ เทคนิควิธี ในการออกแบบโปรแกรม และพฒันาโครงงาน 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงานอยา่งมีวินยั 

 

ตัวชี้วัด 

 ง 3.1 ม.4/5 ม.4/6  ม.4/7 ม.4/9 ม.4/10 ม.4/11 ม.4/12 

 ตัวชี้วัด 7 ตัว 
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ง 32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                             จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัในครอบครัวและสังคม  

จดัการการดูแลรักษาทาํความสะอาด  ตกแต่งบา้นและโรงเรียนเลือกใชดู้แลรักษา ดดัแปลง ตดัเยบ็เส้ือผา้ 

เก็บถนอมและแปรรูปอาหาร  มารยาทในการรับประทานอาหารมีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน  

มีความคิดสร้างสรรค ์ใชส้รรพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่า เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

 โดยใชก้ระบวนการ การทาํงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการทาํงานเป็นขั้นตอน 

กระบวนการแกปั้ญหา การคน้ควา้ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการทาํงาน ขยนั อดทน รับผิดชอบ 

มีค่านิยมของการเป็นผูผ้ลิตมากกวา่ผูบ้ริโภค มีความภูมิใจในผลงาน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.5/1 ม.5/2ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6  ม.5/7    

 ตัวชี้วัด 7 ตัว 
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ง 32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                                             จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20 ช่ัวโมง   

 

          ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั 

หลกัการสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ การออกแบบโดยใชเ้ทคโนโลย ีการปฏิบติั วสัดุ-อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

การเลือกวสัดุ การใชเ้ก็บบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ-อุปกรณ์ ปฏิบติังานตามขั้นตอน ทาํบญัชีรับ-จ่าย 

การจดัจาํหน่าย ความปลอดภยัในการปฏิบติังานใชพ้ลงังาน ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยนื 

เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ศึกษาความหมาย  ความสาํคญั   หลกัการวิธีการ ขั้นตอน 

กระบวนการทาํงานทางธุรกิจ งานสาํนกังาน งานการเงินและบญัชี งานขาย 

รวมทั้งการจดัการเก่ียวกบัอาชีพทางธุรกิจ วิเคราะห์   สังเคราะห์ ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพทางธุรกิจของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการของเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตยแ์ละมีทกัษะในการดา้นธุรกิจ   ปฏิบติังานประดิษฐ์ของประดบัตกแต่ง ประดิษฐ์ของใช ้

ประดิษฐ์ของเล่นโดยเนน้เอกลกัษณ์ไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศษวสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน   

 โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการสืบคน้ 

กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการทางเทคโนโลย ี

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั มีวินยัในการทาํงาน มีนิสัยรักการทาํงาน 

ตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เห็นคุณค่าของงานอาชีพธุรกิจ 

นาํความรู้เก่ียวกบังานอาชีพไปใชใ้นการเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืน 
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รหัสตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 

 ง 2.1 ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  

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

  ตัวชี้วัด 15 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5  

รายวิชา พื้นฐาน                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                            จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20 ช่ัวโมง   

   

            ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัวิธีการทาํงานเพื่อการดาํรงชีวิต 

ทกัษะการจดัการในการทาํงาน การดูแลรักษา จดัตกแต่งบา้นและโรงเรียน การปลกูพืช 

ขยายพนัธุพ์ืชหรือเล้ียงสตัวเ์ชิงพาณิชย ์  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน 

การเก็บถนอมและแปรรูปอาหาร การติดตั้งประกอบซ่อมแซมอุปกรณ์  

ทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดาํรงชีวิต  คุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน  ใชพ้ลงังาน 

ทรัพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  

มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล 

เลือกวิธีการ  ออกแบบและปฏิบติัการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ขและประเมินผล 

วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

และมีการจดัการเทคโนโลยแีบบยัง่ยนื ดว้ยวิธีการแบบเทคโนโลยสีะอาด เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์ 

โดยการเลือกส่ิงท่ีม่ีเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น   

เทคโนโลยสีะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเทคโนโลยแีบบยัง่ยนื  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพท่ีสนใจ  

เตรียมตวัหางานและพฒันาบุคลิกภาพ ลกัษณะความมัน่คงและความกา้วหนา้ของอาชีพ  การสมคัรงาน 
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การสัมภาษณ์  การทาํงาน การเปล่ียนอาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ 

ความถนดัและความสนใจของตนเอง  ความมัน่คงต่ออาชีพ เลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมกบัอาชีพ 

มีประสบการณ์ต่ออาชีพ การจาํลองอาชีพ กิจกรรมอาชีพ  มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ   

 โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการทางเทคโนโลย ี

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ ขยนัอดทน ทาํงานเป็นระบบ 

 

รหัสตัวชีวัด 

 ง 1.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 

 ง 4.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4  

 ตัวชี้วัด 11 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

ง 33102 การงานอาชีและเทคโนโลยี 6 

รหัสวิชา                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                          จํานวน  0.5   หน่วยกติ  เวลา  20 ช่ัวโมง   

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัความหมาย  ความสาํคญั   ประโยชน์  

ของงานช่างท่ีจาํเป็นในบา้น วิเคราะห์  วางแผนและลงมือปฏิบติัในเร่ืองการใช ้ การเก็บ การบาํรุงรักษา 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั  ติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์  

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ิงอาํนวยความสะดวกในบา้นโรงเรียน  และการรักษาความปลอดภยัในการทาํงาน  

โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มและการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังาน  

เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจในงานช่าง  สามารถใช ้ ซ่อมแซม บาํรุงรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

และอุปกรณ์ในบา้นและโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน และปลอดภยั  มีนิสัยขยนั  อดทน  

ประณีต  รอบคอบ มีระเบียบและประหยดั       

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลย ี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การคน้ควา้ 
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 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดัมีวินยัในการทาํงาน มีนิสัยรักการทาํงาน 

ตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยเีห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต 

นาํความรู้จากการทาํงานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.6/1 ม.6/2ม.6/3 ม.6/4  ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 

 ง 2.1 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 

 ง 4.1 ม.6/1ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5  

 ตัวชี้วัด 15 ตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

รายวิชาพืน้ฐาน                              

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                               จํานวน  0.5 หน่วยกติ  เวลา 20ช่ัวโมง 

 

ศึกษา คน้ควา้ สังเกตหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน 

วิเคราะห์ลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีผลกระทบในดา้นต่าง ๆ เช่น คุณภาพชีวิต สังคม 

การเรียนการสอน 

 โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการแกปั้ญหา 

การเรียนรู้ฝึกปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการทาํงานให้รวดเร็วและถูกตอ้ง แม่นยาํ 

อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั ทาํใหเ้ห็นคุณค่าในการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการทาํงาน  
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ทาํงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ  มีจิตสาํนึกและความรับผิดชอบในการทาํงาน 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ตวัช้ีวดั 

มฐ. ง 3.1 :  ม.1/1, ม. 1/2 

รวม 2 ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                            จํานวน  0.5 หน่วยกติ    เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

ศึกษา สังเกต ฝึกฝนการประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ ความหมายของขอ้มูลและสารสนเทศ 

ประเภทของขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ วิธีการประมวลผลขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูลรวมเป็นแฟ้มขอ้มูล 

การรักษาดูแลขอ้มูล การจดัเรียง จดัเก็บ ทาํสาํเนา การแจกจ่ายและการส่ือสารขอ้มูล การปรับปรุงขอ้มูล  

และระดบัสารสนเทศ 
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 โดยใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูล  การฝึกปฏิบติั 

และการอภิปรายให้เกิดความรู้ความเขา้ใจวิวฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศตามลาํดบัขั้นตอน รวบรวม 

ตรวจสอบ รักษา จดัเก็บ ทาํสาํเนา แจกจ่าย ส่ือสาร และการปรับปรุงขอ้มูล เพื่อใหน้าํไปใชใ้นการฝึกปฏิบติั 

แกปั้ญหา ทาํงานไดร้วดเร็ว อาํนวยความสะดวก เกิดประโยชน์เกิดทกัษะในการทาํงาน 

เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ตัวชี้วัด   

มฐ. ง 3.1 :  ม.1/3 

รวม 1 ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง22102  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                   จํานวน  0.5 หน่วยกติ         เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบติัหลกัการเบ้ืองตน้ของการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์  

การส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูล  อุปกรณ์ส่ือสารเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยกีารรับ-ส่งขอ้มูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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ใชวิ้ธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการรวบรวมขอ้มูล  

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  ประมวลผลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ  

การเผยแพร่สารสนเทศ 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการแกปั้ญหาโดยการใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตห์รือการเขียนโปรแกรม 

 โดยใชวิ้ธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฝึกฝนปฏิบติั  

และการอภิปรายเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวิวฒันาการของเทคโนโลย ี 

สามารถนาํเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ส่ือสาร  

เห็นคุณค่าของการนาํทกัษะ  ความรู้ไปใชใ้นการทาํงานดา้นการส่ือสารดว้ยคอมพิวเตอร์  

มีจิตสาํนึกและเห็นประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรมและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการทาํงานในชีวิตประจาํวนั 

เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ตัวชี้วัด   

มฐ. ง 3.1 :  ม.2/1, ม.2/2 

รวม 2 ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง22104  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                          จํานวน  0.5 หน่วยกติ        เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบติัขอ้มูลและติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ความหมายและพฒันาการอินเทอร์เน็ต  คุณธรรม จริยธรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  ซอฟตแ์วร์ระบบ  
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ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์  ใชซ้อฟตแ์วร์ระบบช่วยในการทาํงาน  ใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตช่์วยในการทาํงาน  

ใชซ้อฟตแ์วร์ระบบช่วยในการทาํงานแลการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการทาํงานและติดต่อส่ือสารหาขอ้มูล 

โอนขอ้มูล  ตรวจสอบไวรัสในคอมพิวเตอร์ ใชใ้นการคาํนวณ การจดัเรียงขอ้มูล 

การใชโ้ปรแกรมเพื่อความบนัเทิง  สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตใ์นการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ 

ท่ีเหมาะสม 

 โดยใชวิ้ธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฝึกฝนปฏิบติั  

และการอภิปรายเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจวิวฒันาการของเทคโนโลย ี 

สามารถนาํเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ส่ือสาร  

เห็นคุณค่าของการนาํทกัษะ  ความรู้ไปใชใ้นการทาํงานดา้นการส่ือสารดว้ยคอมพิวเตอร์  

มีจิตสาํนึกและเห็นประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรมและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ดา้นการส่ือสารผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และระบบของซอฟตแ์วร์ไปใชใ้หเ้กิดป

ระโยชน์ในการทาํงานในชีวิตประจาํวนัและรู้จกั มารยาท ระเบียบ และขอ้บงัคบัในการใชร้ะบบส่ือสาร  

และไม่สร้างความเสียหายต่อผูอ่ื้น  

เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ตัวชี้วัด   

มฐ. ง 3.1 :  ม.2/3, ม.2/4 

รวม 2 ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง23102  การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน 1 

รายวิชาพื้นฐาน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                        จํานวน  0.5 หน่วยกิต        เวลา 20 ช่ัวโมง 
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ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบติั 

อธิบายหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการพฒันาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษา คน้ควา้ 

ดาํเนินการพฒันาตามความสนใจและความถนดั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานแนวคิดและหลกัการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตวัแปร การลาํดบัคาํสั่ง 

การตรวจสอบเง่ือนไข การควบคุมโปรแกรมคาํสั่งแสดงผล และรับขอ้มูลการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ 

 โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั 

และการอภิปราย เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล เก็บรักษาขอ้มูล สร้างงานและนาํเสนอขอ้มูล 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการทาํงาน  สร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มีจิตสาํนึกและรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลย ี  มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่ลอกผลงานผูอ่ื้น ใชค้าํสุภาพ 

ไม่สร้างความเสียหายต่อผูอ่ื้น 

เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ตัวชี้วัด   

มฐ. ง 3.1 :  ม.3/1, ม.3/2 

รวม 2 ตวัช้ีวดั 
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ง23104  การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน 2 

รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                           จํานวน  0.5 หน่วยกติ      เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบติั 

อธิบายหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

เลือกซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน  การใชซ้อฟตแ์วร์และอุปกรณ์ดิจิตลัมาช่วยในการนาํเสนองาน  

ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํโครงงานโดยมี

การอา้งอิงแหล่งขอ้มูล    ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั 

และการอภิปราย เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล เกบ็รักษาขอ้มูล สร้างงานและนาํเสนอขอ้มูล 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการทาํงาน  สร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มีจิตสาํนึกและรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลย ี  มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่ลอกผลงานผูอ่ื้น ใชค้าํสุภาพ 

ไม่สร้างความเสียหายต่อผูอ่ื้น 

เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ตัวชี้วัด   

มฐ. ง 3.1 :  ม.3/1, ม.3/2 

รวม 2 ตวัช้ีวดั 
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ง 21201  การงานอาชีและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิม่เติม    ช่ือ ขนมอบ (การทําคุกกี)้                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                      จํานวน  2.0   หน่วยกิต  เวลา  80 ช่ัวโมง 
 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการศึกษาประวติัความเป็นมาของขนมอบ รู้จกัใชว้สัดุอุปกรณ์ในการทาํขนมอบ  

และวิธีการรักษาอุปกรณ์ การเลือกวตัถุดิบท่ีนาํมาทาํขนมอบ 

 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้จากเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจ   ตรวจสอบ  

การวิเคราะห์  สังเคราะห์  ทดลอง  อธิบายขั้นตอนการทาํ  

และลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนการทาํขนมอบอยา่งถูกวิธี 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

มีทกัษะกระบวนการทาํงานขั้นตอนและฝึกปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความคิด  

ความสามารถในการตดัสินใจและศึกษาเพิ่มเติมปรับปรุงผลการทาํงานใหดี้ยิง่ขึ้น 

รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกความเป็นมาของขนมอบ 

2. นกัเรียนสามารถใชแ้ละเก็บรักษาอุปกรณ์ในการทาํขนมอบไดถู้กวิธี 

3. นกัเรียนสามารถเลือกวตัถุดิบในการทาํขนมอบ 

4. นกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติั การชัง่-ตวงท่ีถูกวิธี 

5. นกัเรียนสามารถทาํคุกก้ีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 

ง 22201  การงานอาชีและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิม่เติม    ช่ือ ขนมอบ (การทําคุกกี)้                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                       จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 
 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการศึกษาประวติัความเป็นมาของขนมอบ รู้จกัใชว้สัดุอุปกรณ์ในการทาํขนมอบ  

และวิธีการรักษาอุปกรณ์ การเลือกวตัถุดิบท่ีนาํมาทาํขนมอบ 

 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้จากเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจ   ตรวจสอบ  

การวิเคราะห์  สังเคราะห์  ทดลอง  อธิบายขั้นตอนการทาํ  

และลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนการทาํขนมอบอยา่งถูกวิธี 

 เพื่อใหมี้คุณลกัษณะรักการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

มีทกัษะกระบวนการทาํงานขั้นตอนและฝึกปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความคิด  

ความสามารถในการตดัสินใจและศึกษาเพิ่มเติมปรับปรุงผลการทาํงานใหดี้ยิง่ขึ้น 

รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกความเป็นมาของขนมอบ 

2. นกัเรียนสามารถใชแ้ละเก็บรักษาอุปกรณ์ในการทาํขนมอบไดถู้กวิธี 

3. นกัเรียนสามารถเลือกวตัถุดิบในการทาํขนมอบ 

4. นกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติั การชัง่-ตวงท่ีถูกวิธี 

5. นกัเรียนสามารถทาํคุกก้ีได ้
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ง 21241  โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต์ 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ  เวลา เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัรูปแบบหนงัสือราชการ บนัทึกขอ้ความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน 

ปฏิบติัการพิมพเ์อกสารตามรูปแบบ การพิมพต์าราง การพิมพน์ามบตัร แผน่ผบั แผน่โฆษณา ใบวุฒิบตัร 

การจ่าหนา้ซอง บตัรอวยพร แบบฟอร์ม การสืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล  ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้รูปแบบของเอกสารประเภทต่าง ๆ  

 2. มีทกัษะใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํในการผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ 

 3. มีทกัษะใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ง21242 การใช้โปรแกรมตารางงาน 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน 

การป้อนและจดัรูปแบบขอ้มูล การสร้างสูตรและการใชฟั้งกช์นัในการคาํนวณ การปรับแกข้อ้มูล 

การจดัการฐานขอ้มูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปขอ้ความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูล 

สร้างตารางสรุปสาระสาํคญั (Pivot Table) การสร้างแมโครเบ้ืองตน้ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ความหมายและความสาํคญัของโปรแกรมตารางงาน 

 2. มีทกัษะในการป้อนขอ้มูล จดัรูปแบบขอ้มูลแต่ละชนิด 

 3. แสดงผลขอ้มูลออกทางจอภาพ และเคร่ืองพิมพ ์

 4. มีทกัษะจดัเก็บ และเรียกขอ้มูลมาใชง้าน 

 5. มีทกัษะสร้างสูตรและฟังกช์ัน่สาํเร็จรูปทางสถิติอยา่งง่ายเพื่อใชใ้นการคาํนวณ 

 6. มีทกัษะจดัทาํรายงานในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิ 

7. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ง 21201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาเพิม่เติม                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                    จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการศึกษาวิเคราะห์ใหมี้ความรู้ เก่ียวกบัประเภทของไฟฟ้า 

อุปกรณ์ ขนาดของสายไฟฟ้า คาํศพัทท์างไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การเลือกใหเ้คร่ืองมือในการต่อสายไฟฟ้า 

การเดินสายไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ และ           

หารายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

 โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ และกระบวนการกลุ่มในการตดัสินใจ 

เลือกใชเ้คร่ืองมือ เทคนิควีในการปฏิบติัต่อวงจรไฟฟ้า ต่อสายไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า 

ติดตั้งอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจ 

เพื่อหาแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 เพื่อใหเ้กิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน อยา่งมีวินยั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต           เห็นคุณค่า 

และความสาํคญัต่อการประกอบอาชีพ มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม อยูอ่ยา่งพอเพียง มีความสามคัคี รักชาติ 

ศาสน์ กษตัริย ์และความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้   

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ ประเภทของไฟฟ้า อุปกรณ์ขนาดของสายไฟฟ้า คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้า และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเดินสายไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอยา่งสุจริต 

2. มีทกัษะในการปฏิบติัเลือกใชเ้คร่ืองมือ ขนาดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

3. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุตใ์ชข้ั้นตอน กระบวนการ หรือเทคนิควิธีในการ             เดินสายไฟฟ้า 
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ง 21202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาเพิม่เติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                          จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง

                    
 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการศึกษาวิเคราะห์ใหมี้ความรู้ 

เก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการเลือกใชอุ้ปกรณ์  ขนาดของสายไฟฟ้า  คาํศพัทท์างไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า  

เคร่ืองมือในการต่อสายไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัการเดินสายไฟฟ้าบนแผงไฟฟ้า 

เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ และ           หารายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

 โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ และกระบวนการกลุ่มในการตดัสินใจ 

เลือกใชเ้คร่ืองมือ เทคนิควีในการปฏิบติัต่อวงจรไฟฟ้า ต่อสายไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า 

ติดตั้งอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจ 

เพื่อหาแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 เพื่อใหเ้กิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน อยา่งมีวินยั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต           เห็นคุณค่า 

และความสาํคญัต่อการประกอบอาชีพ มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม อยูอ่ยา่งพอเพียง มีความสามคัคี รักชาติ 

ศาสน์ กษตัริย ์และความเป็นไทย 

 

ผลการเรียนรู้   

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ ประเภทของไฟฟ้า อุปกรณ์ขนาดของสายไฟฟ้า คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้า และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเดินสายไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอยา่งสุจริต 

2. มีทกัษะในการปฏิบติัเลือกใชเ้คร่ืองมือ ขนาดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

3. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุตใ์ชข้ั้นตอน กระบวนการ หรือเทคนิควิธีในการ             เดินสายไฟฟ้า 
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ง 22201  การงานอาชีและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิม่เติม  ช่ือ ขนมอบ (การทําขนมปัง-การทําพาย)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                            จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัประโยชน์การทาํขนมอบ  วิเคราะห์  วางแผน 

และลงมือปฏิบติัในเร่ืองการใช ้ การเก็บการบาํรุงรักษาวสัดุ – อุปกรณ์ ในการทาํขนมอบ การเลือกใชว้ตัถุดิบ 

ขั้นตอนการทาํขนมอบอยา่งถูกวิธี 

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน   กระบวนการกลุ่ม แสวงหาความรู้ การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในการพฒันางาน รู้จกัคิดวิเคราะห์  กระบวนการแกปั้ญหา  และปฏิบติัดว้ยความรอบคอบ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบ  ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดทน มีวินยั  รู้จกัใชว้สัดุ – อุปกรณ์ 

และขั้นตอนการทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัการงานอาชีพต่าง 

ๆ และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

6. นกัเรียนสามารถใชแ้ละเก็บรักษาอุปกรณ์ในการทาํขนมอบไดถู้กวิธี 

7. นกัเรียนสามารถเลือกวตัถุดิบในการทาํขนมอบ 

8. นกัเรียนสามารถชัง่-ตวงส่วนผสมในการทาํขนมอบได ้

9. นกัเรียนสามารถทาํขนมปังได ้
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ง 22202  การงานอาชีและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิม่เติม  ช่ือ ขนมอบ (การทําขนมปัง-การทําพาย)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                             จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัประโยชน์การทาํขนมอบ  วิเคราะห์  วางแผน 

และลงมือปฏิบติัในเร่ืองการใช ้ การเก็บการบาํรุงรักษาวสัดุ – อุปกรณ์ ในการทาํขนมอบ การเลือกใชว้ตัถุดิบ 

ขั้นตอนการทาํขนมอบอยา่งถูกวิธี 

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน   กระบวนการกลุ่ม แสวงหาความรู้ การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในการพฒันางาน รู้จกัคิดวิเคราะห์  กระบวนการแกปั้ญหา  และปฏิบติัดว้ยความรอบคอบ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบ  ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดทน มีวินยั  รู้จกัใชว้สัดุ – อุปกรณ์ 

และขั้นตอนการทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัการงานอาชีพต่าง 

ๆ และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 

ผลการเรียนรู้ 

        1.  นกัเรียนสามารถใชแ้ละเก็บรักษาอุปกรณ์ในการทาํขนมอบไดถู้กวิธี 

2. นกัเรียนสามารถเลือกวตัถุดิบในการทาํขนมอบ 

3. นกัเรียนสามารถชัง่-ตวงส่วนผสมในการทาํขนมอบได ้

4. นกัเรียนสามารถทาํขนมปังได ้
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ง22243 การใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และความสาํคญัของการนาํเสนอขอ้มลู 

หลกัการออกแบบงานท่ีนาํเสนอ การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้  ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจบทบาท และความสาํคญัของการนาํเสนอขอ้มูล 

 2. รู้หลกัการ วิธีการนาํเสนอผลงานโดยใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล 

 3. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ง22244 คอมพวิเตอร์กราฟิก 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์ ระบบภาพแบบ Bitmap และ 

Vector ระบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ หลกัการยอ่ – ขยาย การยา้ยตาํแหน่ง การหมุนภาพ ปฏิบติัการสร้างกราฟิก 

2 มิติ และ 3 มิติ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟิก การสืบคน้ขอ้มูล 

สารสนเทศเพือ่พฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์ 

 2. มีทกัษะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อสร้างกราฟิก 

 3. มีทกัษะใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ง 22203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาเพิม่เติม                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                     จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการศึกษาลกัษณะ  ประเภท  หลกัการทาํงานวิธีการใช ้ 

การบาํรุงรักษา และเทคนิควิธี ในการเลือกวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการติดตั้ง  

ตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยปฏิบติัตามหลกัความปลอดภยั  

 ปฏิบติัฝึกทกัษะในการเลือกวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการติดตั้ง  

ตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยยดึหลกัความปลอดภยั ฝึกการคาํนวณค่าใชจ่้าย  

กาํหนดราคาค่าบริการ และจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงาน ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

กระบวนการจดัการ กระบวนการแกปั้ญหา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 เพื่อใหผู้เ้รียน   มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน  รู้จกัประมาณตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรับผิดชอบ  

รู้หนา้ท่ี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ประกอบอาชีพ  ดาํรงชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ  ประเภท  หลกัการทาํงานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดและ 

มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัในระหวา่งการปฏิบติังาน 

2. อธิบาย  วิธีใช ้ การบาํรุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

3. มีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือ เพื่อตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

4. คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประยกุตใ์ชข้ั้นตอน  กระบวนการ  

หรือเทคนิควิธีในการตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและตั้งอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะและถูกตอ้ง 
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ง 22204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาเพิม่เติม                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                          จํานวน  2.0   หน่วยกติ  เวลา  80 ช่ัวโมง 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการศึกษาขั้นตอน  กระบวนการ  

หลกัการวิธีการตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม         โดยปฏิบติัตามหลกัความปลอดภยั 

มีความรู้ดา้นการคาํนวณค่าใชจ่้าย  กาํหนดราคาค่าบริการ และการจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะในการตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

โดยยดึหลกัความปลอดภยั ฝึกการคาํนวณค่าใชจ่้าย  กาํหนดราคาค่าบริการ และจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงาน ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น กระบวนการจดัการ กระบวนการแกปั้ญหา 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 เพื่อใหผู้เ้รียน   มีความมุง่มัน่ในการทาํงาน  รู้จกัประมาณตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรับผิดชอบ  

รู้หนา้ท่ี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ประกอบอาชีพ  ดาํรงชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใหบ้ริการในการตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2. คาํนวณค่าใชจ่้าย  กาํหนดราคาค่าบริการ  และจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

3. มีความซ่ือสัตย ์ รู้หนา้ท่ี  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีความอดทนและรู้จกัประมาณตนเอง 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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ง 23201  การงานอาชีและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิม่เติม  ช่ือ ขนมอบ (การทําแยมโรล)         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                จํานวน  1.0   หน่วยกติ  เวลา  40 ช่ัวโมง  

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการใชว้สัดุ – อุปกรณ์ 

ในการทาํขนมอบการเก็บรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ – อุปกรณ์ปฏิบติังานตามขั้นตอน ทาํบญัชีรับ – จ่าย 

รู้จกัการจาํหน่าย ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

ใชท้รัพยากรในการทาํงานอย่างคุม้ค่า    มีความคิดในการริเร่ิมในการแกปั้ญหา 

 โดยใชก้ระบวนการอภิปราย ใชท้กัษะในการทาํงาน  

อธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบติัไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแกปั้ญหาและนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เพื่อใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสัยรักการทาํงาน รู้จกัการทาํงานอยา่งมุ่งมัน่ ซ่ือสัตย ์   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 

มีวินยั อดทน ในการปฏิบติังาน มีความภูมิใจในผลงาน มีความรู้ ความสามารถ นาํไปพฒันาเป็นงานอาชีพ 

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพขนมอบ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

10. นกัเรียนสามารถใชแ้ละเก็บรักษาอุปกรณ์ในการทาํขนมอบไดถู้กวิธี 

11. นกัเรียนสามารถเลือกวตัถุดิบในการทาํขนมอบ 

12. นกัเรียนสามารถชัง่-ตวงส่วนผสมในการทาํขนมอบได ้

13. นกัเรียนสามารถทาํแยมโรลได ้
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ง 23202  การงานอาชีและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิม่เติม  ช่ือ ขนมอบ (การทําขนมปัง-การทําพาย)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                             จํานวน  1.0   หน่วยกติ  เวลา  40 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการใชว้สัดุ – อุปกรณ์ 

ในการทาํขนมอบการเก็บรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ – อุปกรณ์ปฏิบติังานตามขั้นตอน ทาํบญัชีรับ – จ่าย 

รู้จกัการจาํหน่าย ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

ใชท้รัพยากรในการทาํงานอย่างคุม้ค่า    มีความคิดในการริเร่ิมในการแกปั้ญหา 

 โดยใชก้ระบวนการอภิปราย ใชท้กัษะในการทาํงาน  

อธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบติัไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแกปั้ญหาและนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เพื่อใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสัยรักการทาํงาน รู้จกัการทาํงานอยา่งมุ่งมัน่ ซ่ือสัตย ์   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 

มีวินยั อดทน ในการปฏิบติังาน มีความภูมิใจในผลงาน มีความรู้ ความสามารถ นาํไปพฒันาเป็นงานอาชีพ 

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพขนมอบ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.    นกัเรียนสามารถใชแ้ละเก็บรักษาอุปกรณ์ในการทาํขนมอบไดถู้กวิธี 

2. นกัเรียนสามารถเลือกวตัถุดิบในการทาํขนมอบ 

3. นกัเรียนสามารถชัง่-ตวงส่วนผสมในการทาํขนมอบได ้

4. นกัเรียนสามารถทาํแยมโรลได ้
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ง23245 การสร้างเว็บเพจ 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการทาํงานของเวบ็เพจ ระบบ Hyper Link 

การออกแบบเวบ็เพจเบ้ืองตน้ การสร้างเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสาํเร็จรูป 

การทดสอบการทาํงานของเวบ็เพจ การ Upload เวบ็เพจ  

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้  ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจกระบวนการและโครงสร้างการทาํงานของเวบ็เพจเบ้ืองตน้ 

 2. มีทกัษะในการออกแบบส่วนประกอบของเวบ็เพจ 

 3. มีทกัษะสร้างสรรคเ์วบ็เพจดว้ยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ง23246 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และประโยชน์ของฐานขอ้มูล 

การเลือกใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยตารางขอ้มูล 

การป้อนและแกไ้ขตารางขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งแฟ้มขอ้มูล 

การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกขอ้มูล การสร้างรายงาน การเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ความหมายและความสาํคญัของฐานขอ้มูล 

 2. เขา้ใจประเภทของโปรแกรมฐานขอ้มูล 

 3. มีทกัษะในการทาํงานโดยใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ง23246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

รายวิชาเพิม่เติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการศึกษาลกัษณะ  ประเภท  หลกัการทาํงานวิธีการใช ้ 

การบาํรุงรักษา และเทคนิควิธี ในการเลือกวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการติดตั้ง  ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

โดยปฏิบติัตามหลกัความปลอดภยั  

 ปฏิบติัฝึกทกัษะในการเลือกวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการติดตั้ง  

ตรวจซ่อมพดัลมไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยยดึหลกัความปลอดภยั ฝึกการคาํนวณค่าใชจ่้าย  

กาํหนดราคาค่าบริการ และจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงาน ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

กระบวนการจดัการ กระบวนการแกปั้ญหา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 เพื่อใหผู้เ้รียน   มีความมุง่มัน่ในการทาํงาน  รู้จกัประมาณตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรับผิดชอบ  

รู้หนา้ท่ี มีวินยั  ตรงต่อเวลา มีความอดทน ประกอบอาชีพ  

ดาํรงชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

5. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ  ประเภท  หลกัการทาํงานของพดัลมไฟฟ้าแต่ละชนิดและ 
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มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัในระหวา่งการปฏิบติังาน 

6. มีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือ เพื่อตรวจซ่อมพดัลมไฟฟ้า 

7. อธิบาย  วิธีใช ้ การบาํรุงรักษา  พดัลมไฟฟ้า  โดยใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือไดถู้กตอ้ง 

ตามขั้นตอนกระบวนการ 

8. คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประยกุตใ์ชข้ั้นตอน  กระบวนการ  

หรือเทคนิควิธีในการตรวจซ่อมและตั้งอุปกรณ์พดัลมไฟฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะและถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง23246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

รายวิชาเพิม่เติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการศึกษาขั้นตอน กระบวนการ  การบาํรุงรักษา 

และเทคนิควิธี ในการเลือกวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการติดตั้ง  

ตรวจซ่อมพดัลมไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีความรู้ดา้นการคาํนวณค่าใชจ่้าย  กาํหนดราคาค่าบริการ 

และการจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะในการเลือกวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการติดตั้ง  

ตรวจซ่อมพดัลมไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยยดึหลกัความปลอดภยั ฝึกการคาํนวณค่าใชจ่้าย  

กาํหนดราคาคา่บริการ และจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงาน ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

กระบวนการจดัการ กระบวนการแกปั้ญหา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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 เพื่อใหผู้เ้รียน   มีความมุง่มัน่ในการทาํงาน  รู้จกัประมาณตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรับผิดชอบ  

รู้หนา้ท่ี มีวินยั  ตรงต่อเวลา มีความอดทน ประกอบอาชีพ  

ดาํรงชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.ใหบ้ริการในการตรวจซ่อมพดัลมไฟฟ้า 

2.คาํนวณค่าใชจ่้าย  กาํหนดราคาค่าบริการ  และจดัทาํบญัชีรายรับ – 

รายจ่ายท่ีเกิดจากการใหบ้ริการตรวจซ่อมพดัลมไฟฟ้า 

3.มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั รู้หนา้ท่ี  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีความอดทนและรู้จกัประมาณตนเอง 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง31221  การผลติส่ือส่ิงพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์ 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยคอมพวิเตอร์ การใชอุ้ปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การใชโ้ปรแกรมผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์การใชโ้ปรแกรมจดัหนา้ส่ิงพิมพ ์การออกแบบหนา้ส่ิงพิมพ ์การทาํพาดหวัขอ้ 

การจดัคอลมัน์ และการผสมภาพลงในส่ิงพิมพ ์ การสืบคน้ขอ้มูล 

สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์
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 2. เขา้ใจกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

 3. มีทกัษะในการออกแบบและจดัหนา้ส่ือส่ิงพิมพ ์

 4. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

 5. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ เพื่อพฒันางานอาชีพ 

 6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง31222 การใช้โปรแกรมตารางงาน 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ  เวลา   80  ช่ัวโมง                                 

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมตารางงาน การป้อนขอ้มูล 

การสร้างสูตรและการใชฟั้งกช์นัในการคาํนวณ การจดัการฐานขอ้มูลในตารางงาน 

การออกรายงานในรูปขอ้ความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูล สร้างตารางสรุปสาระสาํคญั (Pivot Table) 

การสร้างแมโครขั้นสูง 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ความหมายและความสาํคญัของโปรแกรมตารางงาน 
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 2. มีทกัษะในการป้อนขอ้มูล จดัรูปแบบการแสดงผลขอ้มูล และจดัเก็บขอ้มูล 

 3. รู้หลกัเกณฑใ์นการนาํขอ้มูลมาทาํการแกไ้ข ปรับปรุง 

 4. มีทกัษะในการสร้างสูตร และฟังกช์นัในการคาํนวณ 

 5. เขา้ใจกระบวนการนาํขอ้มูลมาทาํการคาํนวณตลอดจนทาํรายงานในรูปของแผนภูมิชนิด  

          ต่าง ๆ 

6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง31223 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพวิเตอร์ 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบั โปรแกรมช่วยในการออกแบบ และเขียนแบบ การใชชุ้ดคาํสั่ง 

ในการสร้างภาพ 2 มิติ (เช่น การสร้างเส้น วงกลม ส่วนโคง้ เส้นต่อเน่ือง เส้นกระดูกงู (Spine) 

การใชค้าํสั่งในการแกไ้ขปรับปรุง การแปลง (Transform) การจดัการภาพ การกาํหนดขนาด และสัญลกัษณ์ 

การจดัการไฟล ์การพิมพ ์(ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีใช ้เช่น Corel Draw, AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM 

เป็นตน้) การสืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 

 2. ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบการทาํงานของโปรแกรมออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 

 3. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ในงานอาชีพ 

 4. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ เพื่อพฒันางานอาชีพ 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง31224 การใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และความสาํคญัของการนาํเสนอขอ้มลู 

หลกัการออกแบบงานท่ีนาํเสนอ การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ การสืบคน้ขอ้มูล 

สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้  ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจบทบาท และความสาํคญัของการนาํเสนอขอ้มูลในงานธุรกิจ 
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 2. รู้หลกัการ วิธีการนาํเสนอผลงานโดยใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล 

 3. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูล 

 4. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมนาํเสนอขอ้มูลในการนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ 

 5. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ เพื่อพฒันางานอาชีพ 

 6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง32225 การสร้างเว็บเพจ 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการสร้างเวบ็เพจ 

ปฏิบติัการสร้างเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เช่น FrontPage Express, Microsoft FrontPage, Macromedia 

Dreamweaver, Namo Editor Flash หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม โดยครอบคลุมการจดัขอ้ความ รูปภาพ 

การเช่ือมโยง การสร้างตาราง สร้างเฟรม การใช ้Layout การใช ้Layer การกาํหนด Behavior การผสม 

Multimedia การสร้างฟอร์ม การทาํภาพเคล่ือนไหว 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้  ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของการสร้างเวบ็เพจ 

 2. มีทกัษะในการออกแบบเวบ็เพจ 

 3. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมท่ีเหมาะสมในการสร้างเวบ็เพจ 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง32226 คอมพวิเตอร์กราฟิก 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิคพื้นฐานของกราฟิก โครงสร้างโปรแกรมกราฟิก 

การใชต้วัประสานโปรแกรมประยกุตก์ราฟิก แบบจาํลองสี ระบบพิกดั การยอ่-ขยาย การหมุน ระบบกราฟิก 

การส่ือสารกราฟิก แบบจาํลองเชิงเรขาคณิต เทคนิคการใชแ้สงและเงา 

พื้นฐานการทาํภาพเคล่ือนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพนามธรรม ภาพเสมือนจริง 

และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟิก การสืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   
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 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิก โปรแกรมกราฟิก และระบบส่ือสารกราฟิก 

 2. ติดตั้งโปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟิก 

 3. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กราฟิกในงานอาชีพ 

 4. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง32227 ปฏิบัติการคอมพวิเตอร์กราฟิกแอนนิเมช่ัน 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการออกแบบกราฟิกเคล่ือนไหว การจดัองคป์ระกอบภาพ 

ปฏิบติัการสร้างกราฟิกเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 2 มิติ และ 3 มิติ 

การสร้างภาพยนตร์แบบกราฟิกเคล่ือนไหว การบนัทึกเสียงในภาพยนตร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้  ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจหลกัการออกแบบกราฟิกเคล่ือนไหว 

 2. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างกราฟิก และเคล่ือนไหว 

 3. มีทกัษะสร้างภาพยนตร์ขนาดสั้นดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง32228 การผลติส่ือวีดีทัศน์ 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และประเภทของส่ือวีดีทศัน์ บทบาทของส่ือวีดีทศัน์ 

กระบวนการผลิตส่ือวีดีทศัน์ และการใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูปผลิตส่ือวีดีทศัน์ การสืบคน้ขอ้มูล 

สารสนเทศเพือ่พฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   
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 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ประเภทส่ือวีดีทศัน์ 

 2. เขา้ใจบทบาท กระบวนการผลิตส่ือวีดีทศัน์ 

 3. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปผลิตส่ือวีดีทศัน์ 

 4. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง33241 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และประโยชน์ของฐานขอ้มูล 

การเลือกใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน การป้อนและแกไ้ขตารางขอ้มูล 
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การสร้างความสัมพนัธร์ะหว่างแฟ้มขอ้มูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกขอ้มูล การสร้างรายงาน 

การเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูล 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ความหมายและความสาํคญัของฐานขอ้มูล 

 2. เขา้ใจประเภทของโปรแกรมฐานขอ้มูล 

 3. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลในการเกบ็ คน้ จดัการขอ้มูล 

 4. มีทกัษะใชค้าํสั่งในโปรแกรมฐานขอ้มูลเพื่อสร้างโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลขนาดเลก็ 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง33242 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     
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 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแกปั้ญหา การออกแบบโครงสร้าง 

และรูปแบบของโปรแกรมใหส้นองตอบต่อการแกปั้ญหา โครงสร้างและหลกัไวยากรณ์ของภาษา 

การเลือกใชค้าํสั่งใหเ้หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาแบบลาํดบั แบบเลือกและแบบวนซํ้า 

การเขียนโปรแกรมใหไ้ดผ้ลลพัธ์แบบขอ้ความ และกราฟิก การสร้างและการประมวลผลแฟ้มขอ้มูลชนิดสุ่ม 

การสืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. วิเคราะห์การแกปั้ญหาเชิงขั้นตอนวิธีการดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 2. มีทกัษะเรียบเรียงคาํสั่งในภาษาโปรแกรมใหเ้ป็นภาษาท่ีใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 

 3. มีทกัษะเขียนโปรแกรมเชิงขอ้ความและเชิงกราฟิก 

 4. มีทกัษะเขียนโปรแกรมจดัการแฟ้มขอ้มูล 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง33243 การสร้าง CAI 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     
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 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และประเภทของ CAI บทบาทของ CAI กระบวนการสร้าง CAI 

และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสร้าง CAI การสืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ประเภท CAI 

 2. เขา้ใจบทบาท กระบวนการสร้าง CAI 

 3. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสร้าง CAI 

 4. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง33244 การสร้าง E-Learning 

 

รายวิชาเพิม่เติมคอมพวิเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 2.0 หน่วยกติ   เวลา  80 ช่ัวโมง     

 

 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และประเภทของ E-Learning บทบาทของ E-Learning 

กระบวนการสร้าง E-Learning และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสร้าง E-Learning การสืบคน้ขอ้มูล 

สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล ฝึกปฏิบติั   

 เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้ประเภท E-Learning 

 2. เขา้ใจบทบาท กระบวนการสร้าง E-Learning 

 3. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสร้าง E-Learning 

 4. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 5. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ 21101   ภาษาองักฤษ  1 
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รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                       จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง 

  

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  

การใชภ้าษาและท่าทางตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุ

คคลในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาํลอง  การทกัทาย  กล่าวลา  ขอโทษ  ชมเชย  การพูดแทรก  

การชกัชวน  การแนะนาํตนเอง  เพื่อน  บุคคลใกลต้วั  ปฏิบติัตามคาํสั่ง  คาํขอร้อง  คาํแนะนาํและคาํช้ีแจงง่ายๆ 

ในการใชย้าและการทาํอาหาร  การอ่านออกเสียงประโยค  ขอ้ความ  นิทาน  บทร้อยกรองสั้นๆ  

การใชพ้จนานุกรม  เปรียบเทียบการออกเสียงประโยค  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  

การลาํดบัคาํตามโครงสร้างของประโยค  การใชค้าํศพัท ์  สาํนวนภาษา  

ประโยคและขอ้ความในการขอและใหข้อ้มูล  แสดงความคิดเห็น  

ความตอ้งการความช่วยเหลือบอกการเดินทางในจงัหวดัสมุทรปราการ  

การตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  การแสดงความรู้สึก  การให้เหตุผล  การบรรยายเก่ียวกบัตนเอง  

กิจวตัรประจาํวนั  ประสบการณ์  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  อาหารท่ีมีช่ือของจงัหวดัสมุทรปราการ  เคร่ืองด่ืม  

การตีความหรือถ่ายโอนขอ้มูลสัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  กราฟ  แผนภูมิ  ตารางตารางสอนในชั้นเรียน 

โดยการใชก้ระบวนการ  การฟัง  ปฏิบติัตาม  สนทนา  แสดงบทบาทสมมุติ  การออกเสียง  อธิบาย  

ระบุ  เลือก  ตอบคาํถาม  เปรียบเทียบ  บอก  บรรยาย  ตีความ  ถ่ายโอน  สรุป  คน้ควา้  รวบรวม 

เพื่อใหมี้ความมุ่งมัน่ในการฝึกฝน  มีวินยัในการทาํงาน  รู้จกัการทาํงานเป็นทีม  มีนิสัยรักการอ่าน  

กลา้แสดงออก  ใฝ่เรียนรู้  ขยนัอดทน  มีความพยายาม  รักการคน้ควา้  มีความคดิสร้างสรรค ์ รักความเป็นไทย   

ช่างสังเกต  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีมารยาทท่ีดีในสังคม  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใชภ้าษาต่างประเทศ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ต 1.1    : ม. 1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4    

มฐ. ต 1.2    : ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   

มฐ. ต 1.3     : ม.1/1  

มฐ. ต 2.1    :       ม.1/1   

มฐ. ต 2.2      : ม.1/1  

มฐ. ต  4.1    : ม.1/1  

รวม 13   ตัวชี้วัด 
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                                     อ.21102   ภาษาองักฤษ  2 

รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                          จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง 

 
 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองคาํศพัท ์  สาํนวนภาษา  

ประโยคและขอ้ความในการขอและใหข้อ้มูล  การแสดงความคิดเห็น  จบัใจความสาํคญั  

การวิเคราะห์เร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจปัญหายาเสพติด,  Strom Surge  กีฬา  เพลง  ภาพยนตร์  

การใหเ้หตุผลประกอบ  การบรรยายและเปรียบเทียบความสาํคญัของเทศกาล  วนัสาํคญัวนัพ่อแห่งชาติ  

วนัคริสตม์าส  วนัวาเลนไทม ์    ชีวิตความเป็นอยูค่วามเป็นอยูข่องนกัเรียน  

ประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  เกม  ร้องเพลง  

และวฒันธรรมตามความสนใจ  

คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรปราการจากส่ือและแหลง่เรียนรู้ต่างๆ 

 โดยใชก้ระบวนการแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  จบัใจความ  สรุป  ใหเ้หตุผล  บรรยาย  คน้ควา้  

แสดงบทบาทสมมุติ  เขา้ร่วมกิจกรรม  เปรียบเทียบ  รวบรวม  นาํเสนอขอ้มูล  สืบคน้ 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจ  กลา้แสดงออก  มีวินยัในการทาํงาน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  รักการคน้ควา้  

การทาํงานเป็นทีม  ใฝ่เรียนรู้  ช่างสังเกต  รักความเป็นไทย  มีความพยายาม  มีเจตคติท่ีดี  

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใชภ้าษา 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ .ต 1.3    : ม.1/2   ม.1/3    

มฐ. ต 2.1    : ม.1/2 ม.1/3   

มฐ. ต 2.2    : ม.1/2    

มฐ.ต 3.1      :     ม.1/1     

มฐ.ต  4.1    : ม.1/1    

 มฐ. ต4.2     :  ม.1/1  

รวม 8  ตัวชี้วัด 
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อ 22101  ภาษาองักฤษ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                                                       จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

   ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ ช้ีแจง และคาํอธิบาย  

แนะนาํการเดินทางเมืองโบราณ       พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั  ใชค้าํขอร้อง  ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง 

และคาํอธิบายตามสถานการณ์   ภาษาท่ีใชแ้สดงความตอ้งการ  เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ  

ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  การประกอบอาชีพนาผกักระเฉด คาํศพัท ์

สาํนวนภาษา ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มลู 

บรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังอยา่งเหมาะสม   

ภาษาท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ 

พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง เหมาะสม  ฐานอุทยานดอกไม ้การบรรยายเก่ียวกบัตนเอง   กิจวตัรประจาํวนั 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม เร่ือง  ใจความสาํคญั  

การบอกรายละเอียดสนบัสนุน  และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  

พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งง่ายๆ ประกอบ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  

และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัการบรรยายเก่ียวกบัตนเอง   กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ 

และข่าว/เหตุการณ   ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม . กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 

การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมติุ วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส วนัขึ้นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 

 โดยใชก้ระบวนการ ปฏิบติัตามส่ิงท่ีฟังและอ่าน พูดสนทนา  จบัใจความสาํคญั 

ฟังและปฏิบติัตามพูดสนทนา พูดขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํช้ีแจง และคาํอธิบายพูดและแสดงความตอ้งการ  

เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อใหข้อ้มูล  ทกัษะการพูดและเขียนแสดงความรู้สึก  พูดและเขียน  

บรรยายและแสดงความคิดเห็น เขียนบรรยาย กระบวนการคิด  กระบวนใชส่ื้อเทคโนโลย ี

เพื่อใหน้กัเรียนมี มีมารยามทางสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   ทกัษะการเขียน  กลา้พูด 

กลา้แสดงออก มีสุขนิสัยท่ีดี มีทกัษะการพูด มีความรอบคอบ  กระตือรือร้นในการทาํงาน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ  มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน   มีความสามคัคี  

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ต 1.1 :      ม.2/1     ม.2/4       
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มฐ. ต 1.2  :      ม.2/1     ม.2/2      ม.2/3      ม.2/4     ม.2/5    

มฐ. ต 1.3  :     ม.2/1     ม.2/2      ม.2/3     

มฐ. ต 2.1 :      ม.2/3    

 

รวม  11   ตัวชี้วัด 

 

อ 22101  ภาษาองักฤษ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                                                            จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

   ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง การใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 

เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

ความเป็นมาและความสาํคญัของเทศกาล วนัสาํคญั ชีวิตความเป็นอยู่ 

และประเพณีของเจา้ของภาษาการใชภ้าษาในส่ือสารใน 

สถานการณ์จริงสถานการณ์จาํลองจาํลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  การทาํขนมจาก  / 

ประเพณีรับบวั การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้ความรู้  ขอ้มูล จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ในการศึกษาและประกอบอาชีพ การอ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ 

ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ประโยค  และขอ้ความ ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง ตามรูปแบบ ต่างๆ ท่ีอ่าน 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การ คน้ควา้ การรวบรวม  

การสรุปและการนาํเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

บุคคลสาํคญัหลวงพ่อลีวดัอโศการาม การใชภ้าษาต่างประเทศในการ เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

ของโรงเรียน เช่น การทาํหนงัสือเล่มเลก็แนะนาํโรงเรียน การทาํแผน่ปลิว สมุนไพรน่ารู้ 

  โดยใชก้ระบวนการ ใชภ้าษาองักฤษ  ทกัษะการอธิบายความ การเปรียบเทียบ 

การอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง การคน้ควา้ การรวบรวมขอ้มูล การสรุป  

ทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การใชภ้าษาองักฤษในการสืบคน้ การเผยแพร่ และประชาสัมพนัธ ์   

การใชส่ื้อเทคโนโลย ี

  เพื่อใหน้กัเรียนมี มีมารยามทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   ทกัษะการเขียน  กลา้พูด 

กลา้แสดงออก มีทกัษะการพูด มีความรอบคอบ  กระตือรือร้น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินยัในการทาํงาน   

มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน   มีความสามคัคี เป็นคนช่างสังเกต รักวฒันธรรมไทย   

มีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินตน 

 



245 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ. ต  1.1      :      ม.2/2     ม.2/3    

มฐ. ต 2.1       :      ม.2/1     ม.2/2     

มฐ. ต  2.2      :      ม.2/1     ม.2/2    

มฐ. ต  3.1      :    ม.2/1    

มฐ. ต  4.1         :      ม.2/1    

มฐ. ต  4.2         :     ม.2/1    ม.2/2     

 

รวม    10  ตัวชี้วัด  

 

                          อ.23101   ภาษาองักฤษ  5 

รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                          จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง  

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง การฟังและการอ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ ข่าว โฆษณา 

เร่ืองใกลต้วั เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ 

การลาํดบัคาํ ตามโครงสร้างประโยค คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบายขอ้ความสั้นๆ พูดและเขียน 

ประโยค ขอ้ความสั้นๆจากการฟังและอ่านเร่ืองใกลต้วั การถ่ายโอนขอ้มูลเช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย แผนภูมิ 

ตาราง  การจบัใจความสาํคญั คาํถามเก่ียวกบัใจความสาํคญั  Wh-question What When Who Where Why 

Which  ประโยคท่ีใชแ้สดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผล, คาํสันธาน, tense  ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย 

กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน แลกเปล่ียนขอ้มูลจากเร่ืองใกลต้วั สถานการณ์ 

ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจ   แสดงความตอ้งการ 

เสนอและใหค้วามช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ May / Can/ Could    

การขอและใหข้อ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบขั้นกวา่และขั้นสูงสุด ประโยคแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพ 

มารยาทการพูดการจบัใจความสาํคญั แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง การวิเคราะห์เร่ือง ข่าว เหตุการณ์ 

สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ  ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ 

 โดยใชก้ระบวนการ ฟัง อ่าน  เขียนโตต้อบ สนทนา อธิบาย วิเคราะห์ ตีความ สรุปความ 

พูดแสดงความคดิเห็น จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ รวบรวม  เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์

 เพือ่ใหมี้ นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความสามารถในการส่ือสาร กลา้แสดงออก  

มีมารยาทการพูดและการฟังทางสังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

มฐ.ต1.1    ม.3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม. 3/4  
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มฐ.ต1.2     ม.3/1   ม. 3/2   ม. 3/3 ม. 3/4   

มฐ.ต1.3     ม.3/2  

มฐ.ต4.2     ม.3/2  

 

รวม  10 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

                          อ.23102   ภาษาองักฤษ  6 

รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                          จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง  

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเร่ือง กิจกรรม 

ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ การใหเ้หตุผลประกอบ   การบรรยายเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์  

ข่าว/เหตุการณ์ /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคม   

เมืองโบราณ  ฟาร์มจระเข้  พิพธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ตลาดบางน้ําผึง้  การจบัใจความสาํคญั แก่นสาระ 

หวัขอ้เร่ือง การวิเคราะห์เร่ือง ขา่ว เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ การแสดงความคิดเห็น 

การใหเ้หตุผลประกอบ เก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ การเลือกใชภ้าษา นํ้าเสียงและกิริยาท่าทาง 

เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาชีวิตความเป็นอยู ่  

ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจา้ของภาษากิจกรรมทางภาษา เกม เพลง และวฒันธรรมตามความสนใจ 

เทศกาล วนัสาํคญัการออกเสียง โครงสร้างของประโยค การเรียงลาํดบัคาํภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย   

สนามบินสุวรรณภูมิ     อาชีพในท้องถิ่น    อุตสาหกรรม     การเลีย้งกุ้ง   การทําอาหารขนมจาก    ปลาสลดิ  

หลกัการเลือกซ้ือสินค้าและอาหาร 3 ป. 

การโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การซ้ือขายสินคา้ในโรงอาหาร การขออนุญาตครู  

ชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 

 โดยใชก้ระบวนการฟัง  พูด  อ่านออกเสียง เขียน  สนทนา  บรรยาย เสนอความคิดเห็น  ศึกษา สืบคน้ 

รวบรวม  เปรียบเทียบ   สรุป  นาํเสนอ ร่วมกิจกรรม เกม ร้องเพลง นาํเสนอ 

 เพือ่ใหมี้นิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้  กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้   มีมารยาททางสังคม  

มีความสามารถในการส่ือสาร  

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

มฐ.ต 1.2 ม.3/5  
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มฐ.ต 1.3  ม.3/1  

มฐ.ต 1.3  ม. 3/3  

มฐ.ต 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  

มฐ.ต 2.2   ม. 3/1 ม.3/2  

มฐ.ต 3.1   ม.3/1  

มฐ.ต 4.1  ม.3/1  

มฐ.ต 4.2   ม.3/1   

 

รวม   11  ตัวชี้วัด 

 

อ31101  ภาษาองักฤษ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                       จํานวน  1.5 หน่วยกติ   เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คูมื่อต่างๆ ขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ โฆษณา การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูล 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ ทกัษะการอ่านแบบ skimming 

/scanning/ guessing/  context clueประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลและการยกตวัอยา่ง 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ขา่ว เหตุการณ์ 

ท่ีอยูใ่นความสนใจ ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และใหเ้หตุผลประกอบ 

การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคม เศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 

เมืองโบราณ  ฟาร์มจระเข ้  อาชีพในทอ้งถ่ิน อุตสาหกรรม การเล้ียงปลาสลิด การจบัใจความสาํคญั 

การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เช่น 

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการและประเพณีท่ีสําคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

การแสดงความคดิเห็น การใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม 

ประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ สังคมและโลก 

ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับคุคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต 
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ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวิถีชีวิตความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ  

เช่นประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   การทาํอาหารจากปลาสลิดเช่น  คุก้ก้ีปลาสลิด  

 โดยใชก้ระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตีความ ถ่ายโอนขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองใกลต้วั 

เป็นขอ้ความของตนเอง สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สนทนา อธิบาย เปรียบเทียบ การใหเ้หตุผล 

จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล นาํเสนอ  

 เพื่อใหมี้นิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 

การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ต.1.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 

มฐ.ต.1.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4ม.4-6/5 

มฐ.ต.1.3 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

มฐ.ต.3.1 : ม.4-6/1   

มฐ.ต.4.1 : ม.4-6/1  

มฐ.ต.4.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

 

 รวม  21  ตัวชี้วัด 
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อ31102  ภาษาองักฤษ 2 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                  จํานวน   1.0   หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง    

 
      

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ ขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ โฆษณา การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มลู 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ ทกัษะการอ่านแบบ skimming 

/scanning/ guessing/  context clueประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคดิเห็น การให้เหตุผลและการยกตวัอยา่ง 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ 

ท่ีอยูใ่นความสนใจ ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และใหเ้หตุผลประกอบ 

การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคมเศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 

พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั  ตลาดบางนํ้าผึ้ง อาชีพในทอ้งถ่ิน อุตสาหกรรม  การเล้ียงปลาสลิด 

การจบัใจความสาํคญั การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เช่น 

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการและประเพณีท่ีสําคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

การแสดงความคดิเห็น การใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม 

ประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ สงัคมและโลก 
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ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับคุคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต 

ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวิถีชีวิตความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ  

เช่นประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   การทาํอาหารจากปลาสลิดเช่น  คุก้ก้ีปลาสลิด  

 โดยใชก้ระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตีความ ถ่ายโอนขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองใกลต้วั 

เป็นขอ้ความของตนเอง สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สนทนา อธิบาย เปรียบเทียบ การใหเ้หตุผล 

จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล นาํเสนอ  

 เพื่อใหมี้นิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 

การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ต.1.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 

มฐ.ต.1.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 

มฐ.ต.1.3 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

มฐ.ต.3.1 : ม.4-6/1   

มฐ.ต.4.1 : ม.4-6/1  

มฐ.ต.4.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

 

  รวม  21  ตัวชี้วัด 
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อ32101  ภาษาองักฤษ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                  จํานวน   1.0   หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง    
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ ขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ โฆษณา การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูล 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ ทกัษะการอ่านแบบ skimming 

/scanning/ guessing/  context clueประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตวัอยา่ง 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ 

ท่ีอยูใ่นความสนใจ ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และใหเ้หตุผลประกอบ 

การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคม เศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 

สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์    ตลาดคลองสวน 100 ปี    การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั การจบัใจความสาํคญั 

การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เช่น 

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการและประเพณีท่ีสําคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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การแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม 

ประสบการณ์และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก 

ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับคุคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต 

ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวิถีชีวิตความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ  

เช่นประเพณีโยนบวัวนัออกพรรษา  

 โดยใชก้ระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตีความ ถ่ายโอนขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองใกลต้วั 

เป็นขอ้ความของตนเอง สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สนทนา อธิบาย เปรียบเทียบ การใหเ้หตุผล 

จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล นาํเสนอ  

 เพื่อใหมี้นิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 

การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ต.1.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2ม.4-6/3 ม.4-6/4 

มฐ.ต.1.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 

มฐ.ต.1.3 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

มฐ.ต.3.1 : ม.4-6/1   

มฐ.ต.4.1 : ม.4-6/1  

มฐ.ต.4.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

 

   รวม  21  ตัวชี้วัด 
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อ32102  ภาษาองักฤษ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                          จํานวน   1.0   หน่วยกติ   เวลา  40  

ช่ัวโมง    

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ ขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ โฆษณา การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูล 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ ทกัษะการอ่านแบบ skimming 

/scanning/ guessing/  context clueประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลและการยกตวัอยา่ง 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ 

ท่ีอยูใ่นความสนใจ ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และใหเ้หตุผลประกอบ 

การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคม เศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 

สถานตากอากาศบางปู สนามบินสุวรรณภูมิ  การจบัใจความสาํคญั การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว 

เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เช่น 

ประเพณีและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ ขอ้มูล ประวติัความเป็นมาของโรงเรียน 

การแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม 

ประสบการณ์และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก 

ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต 

ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวิถีชีวิต  ความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ  

เช่น  อาชีพในทอ้งถ่ิน   

 โดยใชก้ระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตีความ ถ่ายโอนขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองใกลต้วั 

เป็นขอ้ความของตนเอง สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สนทนา อธิบาย เปรียบเทียบ การใหเ้หตุผล 

จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล นาํเสนอ  

 เพื่อใหมี้นิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 

การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ต.1.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2ม.4-6/3 ม.4-6/4 

มฐ.ต.1.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 

มฐ.ต.1.3 : ม.4-6/1 ม.4-6/2ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

มฐ.ต.3.1 : ม.4-6/1   

มฐ.ต.4.1 : ม.4-6/1  

มฐ.ต.4.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  
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รวม  21  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ33101  ภาษาองักฤษ 5 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  จํานวน   1.0   หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง    
 

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ ขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ โฆษณา การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูล 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ ทกัษะการอ่านแบบ skimming 

/scanning/ guessing/  context clueประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลและการยกตวัอยา่ง 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน 
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แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ 

ท่ีอยูใ่นความสนใจ ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และใหเ้หตุผลประกอบ 

การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคม เศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 

โรงเรียนลูกพระดาบส   การทาํนาบวั  การจบัใจความสาํคญั การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว 

เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เช่น 

ประเพณีและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ ขอ้มูล ประวติัความเป็นมาของโรงเรียน 

การแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม 

ประสบการณ์และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก 

ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต 

ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวิถีชีวิต  ความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ  

เช่น  การละเล่นพื้นบา้น   ประเพณีท่ีสาํคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 โดยใชก้ระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตีความ ถ่ายโอนขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองใกลต้วั 

เป็นขอ้ความของตนเอง สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สนทนา อธิบาย เปรียบเทียบ การใหเ้หตุผล 

จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล นาํเสนอ  

 เพื่อใหมี้นิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคดิ การแกปั้ญหา 

การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ต.1.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2ม.4-6/3 ม.4-6/4 

มฐ.ต.1.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 

มฐ.ต.1.3 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

มฐ.ต.3.1 : ม.4-6/1   
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มฐ.ต.4.1 : ม.4-6/1  

มฐ.ต.4.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

 

      รวม  21  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ33102  ภาษาองักฤษ 6 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 จํานวน   1.0   หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง    
 
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ ขอ้ความ ข่าว 

ประกาศ โฆษณา การใชพ้จนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูล 

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ ทกัษะการอ่านแบบ skimming 

/scanning/ guessing/  context clueประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลและการยกตวัอยา่ง 



258 

 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การชกัชวน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ 

ท่ีอยูใ่นความสนใจ ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ 

การขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และใหเ้หตุผลประกอบ 

การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม การศึกษา การท่องเท่ียว สภาพสังคม เศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 

พิพิธภณัฑใ์ตส้ะพานวงแหวน   วดับางพลีใหญ่  การบริการ  การทาํนาผกักระเฉด การจบัใจความสาํคญั 

การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เช่น 

ประเพณีและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ ขอ้มูล ประวติัความเป็นมาของโรงเรียน 

การแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม 

ประสบการณ์และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก 

ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต 

ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวิถีชีวิต  ความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ  

เช่น  ประเพณีออกพรรษา  ประเพณีท่ีสาํคญัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 โดยใชก้ระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตีความ ถ่ายโอนขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองใกลต้วั 

เป็นขอ้ความของตนเอง สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สนทนา อธิบาย เปรียบเทียบ การใหเ้หตุผล 

จบัใจความสาํคญั ศึกษา สืบคน้ คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล นาํเสนอ  

 เพื่อใหมี้นิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 

การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มฐ.ต.1.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2ม.4-6/3 ม.4-6/4 

มฐ.ต.1.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 

มฐ.ต.1.3 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  
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มฐ.ต.2.1 : ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

มฐ.ต.2.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

มฐ.ต.3.1 : ม.4-6/1   

มฐ.ต.4.1 : ม.4-6/1  

มฐ.ต.4.2 : ม.4-6/1 ม.4-6/2  

 

      รวม  21  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.21201   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  1 

รายวิชาเพิม่เติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                            จํานวน   0.5   หน่วยกติ       เวลา 20  ช่ัวโมง     
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ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามมารยาทสังคมแล

ะวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  การทกัทาย  การกล่าวลา  การขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  กล่าวอวยพร  

การสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  แนะนาํตนเอง  เพื่อน  บุคคลใกลต้วั  การแสดงความรู้สึก  

การแสดงความคิดเห็น  การใหเ้หตุผล  การปฏิบติัตามคาํสั่ง  คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ  การบอกทิศทาง  

การอ่านป้ายประกาศ  การบรรยายส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  การท่องเท่ียว  

การส่ือสารทั้งในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาํลอง 

 โดยใชก้ระบวนการสนทนา  พูดโตต้อบ  แลกเปล่ียนขอ้มูล  บรรยาย  เลน่เกม  การแสดงบทบาทสมมุติ  

การร้องเพลง   

เพื่อใหมี้ความมุ่งมัน่ในการฝึกฝน  มีวินยัในการทาํงาน  รู้จกัการทาํงานเป็นทีม  กลา้แสดงออก  

ใฝ่เรียนรู้  ขยนัอดทน  มีความพยายาม  รักการคน้ควา้  มีความคิดสร้างสรรค ์  รักความเป็นไทย   ช่างสังเกต  

มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีมารยาทท่ีดีในสังคม  มีเจตคติท่ีดี  เห็นคณุค่าและประโยชน์ของการใชภ้าษาต่างประเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2. เขา้ใจมารยาททางสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและบุคคลอ่ืนได ้

4. ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ปฏิบติัตามคาํสั่ง  คาํขอร้อง  คาํแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. อ่านและตีความป้ายประกาศต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

7. พูดหรือบรรยายถึงส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  การทอ่งเท่ียว  ทิศทาง  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.21202   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  2 

รายวิชาเพิม่เติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                            จํานวน   0.5   หน่วยกติ       เวลา 20  ช่ัวโมง     
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ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการสรุปใจความสาํคญัจากหนงัสือพิมพ ์ เพลง  

การแสดงความคิดเห็น  การใหเ้หตุผล  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  เกม  ร้องเพลง  การเล่านิทาน  เทศกาล  

วนัสาํคญั  งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู ่ ประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาํลอง 

 โดยใชก้ระบวนการฟัง  อ่าน  สรุป  จบัใจความ  สนทนา  พูดโตต้อบ  ให้เหตุผล  เล่นเกม  ร้องเพลง  

เล่านิทาน  การแสดงบทบาทสมมุติ 

 เพื่อใหมี้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  รักการเรียนรู้  อดทน  มีวินยัในการทาํงาน  กลา้แสดงออก  

มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีเจตคติท่ีดี  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใชภ้าษา  

 

ผลการเรียนรู้      

1.  สรุปใจความสาํคญัจากการอ่านหนงัสือพิมพไ์ด ้

2.  สนทนาแลกเปล่ียน  แสดงความคิดเห็นและใหเ้หตุผลในเร่ืองง่ายๆ ได ้

3.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  เล่นเกม  ร้องเพลง  หรือเล่านิทาน 

4.  อธิบายเทศกาล  วนัสาํคญั  งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู ่ ประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

5.  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.22201   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  3 

รายวิชาเพิม่เติม                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
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 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                             จํานวน   0.5   หน่วยกติ       เวลา 20  ช่ัวโมง     

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํคาํช้ีแจง 

และคาํอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน  การอ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ 

ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   การสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั            

และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม    การใชค้าํขอร้อง  ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง 

และคาํอธิบายตามสถานการณ์    การใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส 

ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของ ภาษา    

โดยใชก้ระบวนการเขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ   

อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล วนัสาํคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 

เพื่อใหน้กัเรียนภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

และชุมชน    การเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํคาํช้ีแจง และคาํอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

3. สนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  และสถานการณ์ต่างๆใน                 

    ชีวิตประจาํวนัอยา่ง เหมาะสม 

3. ใชค้าํขอร้อง  ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง และคาํอธิบายตามสถานการณ์   

4. ใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ   

    วฒันธรรมของเจา้ของ ภาษา 

5. อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล วนัสาํคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 
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อ.22202   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  4 

รายวิชาเพิม่เติม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                               จํานวน   0.5   หน่วยกติ       เวลา 20  ช่ัวโมง     

   

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองใชภ้าษา นํ้าเสียง 

และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของ ภาษา   

การอธิบายเก่ียวกบัเทศกาล วนัสาํคญั ชีวิตความเป็นอยู ่ และประเพณีของเจา้ของภาษา    

การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย      

โดยใชก้ระบวนการ 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภา

ษากบัของไทย   

เพือ่ใหน้กัเรียนภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

และชุมชน    การเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ 

    วฒันธรรมของเจา้ของ ภาษา 

2. อธิบายเก่ียวกบัเทศกาล วนัสาํคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 

3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค 

    ชนิดต่างๆ และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและ  

    ภาษาไทย 

4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ 

    วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย   

5. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  

    สถานศึกษา  และชุมชน 

6. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
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อ.23201   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  5 

รายวิชาเพิม่เติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                             จํานวน   0.5   หน่วยกติ       เวลา 20  ช่ัวโมง     

 
   

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการฟังและการปฏิบติัตามประโยคคาํขอร้อง คาํแนะนาํ 

คาํช้ีแจง คาํอธิบาย  การฟังและการแสดงความตอ้งการ การเสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 

การฟังและโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆใกลต้วั การฟังและการขอ ใหข้อ้มูล การอธิบาย 

เปรียบเทียบ  การฟังและพูดบรรยายความรู้สึกจากประสบการณ์  

การฟังและการบรรยายเก่ียวกบัขอ้มูลทั้งหมดของตนเอง แนะนาํตนเอง  

โดยใชก้ระบวนการ  ฟัง ปฏิบติั  พูด สนทนาโตต้อบ   แลกเปล่ียนขอ้มูล เปรียบเทียบขอ้มูล  

พูดแนะนาํตนเอง 

 เพื่อใหมี้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความสามารถในการคิดความสามารถในการส่ือสาร  มีมารยาทการฟัง 

มีกิริยา มารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟังและปฏิบติัตามประโยคคาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย   

2. พูดเก่ียวกบัการแนะนาํตนเอง แสดงความตอ้งการ การเสนอ ใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 

3. สามารถฟังและโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆใกลต้วั ขอ้มูลทั้งหมดของตนเอง  

4. สามารถฟังและพดูบรรยายความรู้สึกจากประสบการณ์   
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อ.23202   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  6 

รายวิชาเพิม่เติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                             จํานวน   0.5   หน่วยกติ       เวลา 20  ช่ัวโมง     

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการฟังและการพูดสรุปใจความสาํคญั  

ประโยคแสดงความคิดเห็น การใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยา ท่าทาง มารยาทสังคม 

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  กติกาของเกมทางภาษา เพลงจากวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   คาํศพัท ์

ประโยค ขั้นตอนการทาํอาหาร Sandwich การนาํเสนอดว้ยการพูดและสาธิตขั้นตอนการทาํ 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จาํลอง  การพูดเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล 

ข่าวสารเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใชก้ระบวนการ  ฟัง พูด สนทนาโตต้อบ  วิเคราะห์ พูดสรุปใจความสาํคญั   แสดงบทบาทสมมติ 

ร่วมกิจกรรม ร้องเพลง เล่นเกม คน้ควา้ รวบรวม สรุปขอ้มูล นาํเสนอ สาธิต   

 เพื่อใหมี้มุ่งมัน่ในการทาํงาน  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา  

มุ่งมัน่ในการทาํงาน  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาทการฟัง 

มีกิริยามารยาททางสังคม 

ความสามารถในการคิด 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟังและการพูดสรุปใจความสาํคญั  ประโยคแสดงความคิดเห็น 

2. สามารถใชภ้าษาส่ือสาร ใชน้ํ้าเสียง และกิริยา ท่าทาง มารยาทสังคม 

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ร่วมกิจกรรมทางภาษา  เกม  เพลงจากวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

4. ใชค้าํศพัท ์ประโยค ขั้นตอนการทาํอาหาร Sandwich การนาํเสนอดว้ยการพูดและสาธิตขั้นตอนการทาํ 

การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จาํลอง   

5. พูดเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารเป็นภาษาต่างประเทศได ้
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อ31201 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 

รายวิชาเพิม่เติม                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                  จํานวน  2.0   หน่วยกติ   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํ วลี สาํนวนง่ายๆ ประโยคคาํสั่ง 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ บทความ บทอ่าน บทวิเคราะห์ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในหัวขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง  สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทอ่งเท่ียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ แสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบขอ้มูล 

ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถ่ินและสังคม  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน วิเคราะห์ นาํเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 

เปรียบเทียบ ปฏิบติัตาม ถ่ายโอนขอ้มูลขอ้ความ  สรุปความ ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

จบัใจความสาํคญั ศึกษา คน้ควา้ สืบคน้รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาททางสังคม 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 

           1.    อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งความตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

           2.    เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใ่ช่ความ 

                  เรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง  

           3.    เขา้ใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ   

                  สารคดีบนัเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

          4.    ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มลู อธิบายแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ 

                  ต่างๆในชุมชนและสังคม  

          5.    ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเด่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  

                  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

          6.     นาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น รายงานเก่ียวกบัประสบการณ์และ 
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                  เหตุการณ์หรือเร่ืองทัว่ไป 

          7.     นาํเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้ใน  

                  ทอ้งถิ่นของตนดว้ยวิธีท่ีการหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

          8.     เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองคาํ วลี สาํนวน ประโยคและ 

                 ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้นและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

 

          9.    ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน ทอ้งถิ่นและ  

                  ประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรคแ์ละการเข่งขนัในสงัคมโลก 

        10.     เล่าเร่ืองบรรยายส่ิงต่างๆท่ีน่าสนใจท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อ31202 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 

รายวิชาเพิม่เติม                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                   จํานวน  2.0   หน่วยกติ   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํ วลี สาํนวนง่ายๆ ประโยคคาํสั่ง 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ บทความ บทอ่าน บทวิเคราะห์ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในหัวขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง  สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทอ่งเท่ียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ แสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบขอ้มูล 

ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถ่ินและสังคม  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน วิเคราะห์ นาํเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 

เปรียบเทียบ ปฏิบติัตาม ถ่ายโอนขอ้มูลขอ้ความ  สรุปความ ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

จบัใจความสาํคญั ศึกษา คน้ควา้ สืบคน้รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาททางสังคม 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 

           1.    อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งความตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

           2.    เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความ 

                  เรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง  

           3.    เขา้ใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ   

                  สารคดีบนัเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

          4.    ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มลู อธิบายแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ 

                  ต่างๆในชุมชนและสังคม  

          5.    ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเด่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  
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                  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

          6.     นาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น รายงานเก่ียวกบัประสบการณ์และ 

                  เหตุการณ์หรือเร่ืองทัว่ไป 

          7.     นาํเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้ใน  

                  ทอ้งถิ่นของตนดว้ยวิธีท่ีการหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

          8.     เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองคาํ วลี สาํนวน ประโยคและ 

                 ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้นและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

 

 

          9.    ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน ทอ้งถิ่นและ  

                  ประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรคแ์ละการเข่งขนัในสังคมโลก 

        10.     เล่าเร่ืองบรรยายส่ิงต่างๆท่ีน่าสนใจท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อ32201 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3 

รายวิชาเพิม่เติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                     จํานวน  2.0   หน่วยกติ   เวลา  80  ช่ัวโมง      

    

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํ วลี สาํนวนง่ายๆ ประโยคคาํสั่ง 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ บทความ บทอ่าน บทวิเคราะห์ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในหัวขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง  สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ แสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบขอ้มูล 

ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถ่ินและสังคม  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน วิเคราะห์ นาํเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 

เปรียบเทียบ ปฏิบติัตาม ถ่ายโอนขอ้มูลขอ้ความ  สรุปความ ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

จบัใจความสาํคญั ศึกษา คน้ควา้ สืบคน้รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาททางสังคม 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 

           1.    อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งความตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

           2.    เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใ่ช่ความ 

                  เรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง  

           3.    เขา้ใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ   

                  สารคดีบนัเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
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          4.    ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบายแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ 

                  ต่างๆในชุมชนและสังคม  

          5.    ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเด่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  

                  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

          6.     นาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น รายงานเก่ียวกบัประสบการณ์และ 

                  เหตุการณ์หรือเร่ืองทัว่ไป 

          7.     นาํเสนอความคิดเห็นและความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้ใน  

                  ทอ้งถิ่นของตนดว้ยวิธีท่ีการหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

          8.     เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองคาํ วลี สาํนวน ประโยคและ 

               

  ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้นและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

          9.    ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน ทอ้งถิ่นและ  

                  ประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรคแ์ละการเข่งขนัในสงัคมโลก 

        10.     เล่าเร่ืองบรรยายส่ิงต่างๆท่ีน่าสนใจท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อ32202 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 

รายวิชาเพิม่เติม                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                   จํานวน  2.0   หน่วยกติ   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํ วลี สาํนวนง่ายๆ ประโยคคาํสั่ง 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ บทความ บทอ่าน บทวิเคราะห์ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในหัวขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง  สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเท่ียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ แสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบขอ้มูล 

ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถ่ินและสังคม  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน วิเคราะห์ นาํเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 

เปรียบเทียบ ปฏิบติัตาม ถ่ายโอนขอ้มูลขอ้ความ  สรุปความ ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

จบัใจความสาํคญั ศึกษา คน้ควา้ สืบคน้รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาททางสังคม 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 

           1.    อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งความตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

           2.    เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใ่ช่ความ 

                  เรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง  

           3.    เขา้ใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลขา่วสาร บทความ   
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                  สารคดีบนัเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

          4.    ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบายแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ 

                  ต่างๆในชุมชนและสังคม  

          5.    ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเด่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  

                  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

          6.     นาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น รายงานเก่ียวกบัประสบการณ์และ 

                  เหตุการณ์หรือเร่ืองทัว่ไป 

          7.     นาํเสนอความคิดเห็นและความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้ใน  

                  ทอ้งถิ่นของตนดว้ยวิธีท่ีการหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

          8.     เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองคาํ วลี สาํนวน ประโยคและ 

                

        ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้นและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

          9.    ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน ทอ้งถ่ินและ  

                  ประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรคแ์ละการเข่งขนัในสงัคมโลก 

        10.     เล่าเร่ืองบรรยายส่ิงต่างๆท่ีน่าสนใจท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อ33201 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5 

รายวิชาเพิม่เติม                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                   จํานวน  2.0   หน่วยกติ   เวลา  80  ช่ัวโมง      

   

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํ วลี สาํนวนง่ายๆ ประโยคคาํสั่ง 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ บทความ บทอ่าน บทวิเคราะห์ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในหัวขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง  สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทอ่งเท่ียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ แสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบขอ้มูล 

ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถ่ินและสังคม  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน วิเคราะห์ นาํเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 

เปรียบเทียบ ปฏิบติัตาม ถ่ายโอนขอ้มูลขอ้ความ  สรุปความ ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

จบัใจความสาํคญั ศึกษา คน้ควา้ สืบคน้รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์

เพื่อใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาททางสังคม 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 

           1.    อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งความตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

           2.    เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใ่ช่ความ 

                  เรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง  
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           3.    เขา้ใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ   

                  สารคดีบนัเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

          4.    ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบายแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ 

                  ต่างๆในชุมชนและสังคม  

          5.    ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเด่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  

                  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

          6.     นาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น รายงานเก่ียวกบัประสบการณ์และ 

                  เหตุการณ์หรือเร่ืองทัว่ไป 

          7.     นาํเสนอความคิดเห็นและความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้ใน  

                  ทอ้งถิ่นของตนดว้ยวิธีท่ีการหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

8. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองคาํ วลี สาํนวน ประโยคและ 

 

                 ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้นและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

          9.    ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน ทอ้งถ่ินและ  

                  ประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรคแ์ละการเข่งขนัในสงัคมโลก 

        10.     เล่าเร่ืองบรรยายส่ิงต่างๆท่ีน่าสนใจท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อ33202 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6 

รายวิชาเพิม่เติม                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                       จํานวน  2.0   หน่วยกติ   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํ วลี สาํนวนง่ายๆ ประโยคคาํสั่ง 

คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือต่างๆ บทความ บทอ่าน บทวิเคราะห์ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในหัวขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง  สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทอ่งเท่ียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ แสดงความคิดเห็น 

ความตอ้งการ ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบขอ้มูล 

ข่าวสาร เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ทอ้งถ่ินและสังคม  

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน วิเคราะห์ นาํเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 

เปรียบเทียบ ปฏิบติัตาม ถ่ายโอนขอ้มูลขอ้ความ  สรุปความ ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

จบัใจความสาํคญั ศึกษา คน้ควา้ สืบคน้รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์

เพือ่ใหมี้นิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ กลา้แสดงออก ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมารยาททางสังคม 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 

           1.    อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งความตามหลกัการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 



277 

 

           2.    เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใ่ช่ความ 

                  เรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง  

           3.    เขา้ใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ   

                  สารคดีบนัเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

          4.    ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบายแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ 

                  ต่างๆในชุมชนและสังคม  

          5.    ใชภ้าษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเด่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  

                  พร้อมทั้งให้เหตุผล 

          6.     นาํเสนอขอ้มูล เร่ืองราว ความคิดรวบยอด ความคิดเห็น รายงานเก่ียวกบัประสบการณ์และ 

                  เหตุการณ์หรือเร่ืองทัว่ไป 

          7.     นาํเสนอความคิดเห็นและความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้ใน  

                  ทอ้งถิ่นของตนดว้ยวิธีท่ีการหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

          8.     เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในเร่ืองคาํ วลี สาํนวน ประโยคและ 

                 ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้นและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

          9.    ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน ทอ้งถ่ินและ  

                  ประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรคแ์ละการเข่งขนัในสงัคมโลก 

        10.     เล่าเร่ืองบรรยายส่ิงต่างๆท่ีน่าสนใจท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อ 31201 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 

รายวิชาเพิม่เติม                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                 จํานวน   1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง      

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการสนทนาโตต้อบขอ้มลู เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ในพิพิธภณัฑเ์อราวณัอยา่งมีเหตุผล เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง 

และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และนาํเสนอดว้ยการพดู ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นจริงในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และในพิพิธภณัฑเ์อราวณั 

 โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพือ่ใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 
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1. อธิบายการใชน้ํ้าเสียงและความรู้สึกของผูพู้ดโดยใชวิ้จารณญาณได ้ 

2. เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีไดฟั้งและนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

3. ใชภ้าษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงพยญัชนะ คาํ วลี สาํนวนประโยคในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งเจา้ของภาษา  

7. 

อธิบายพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชภ้าษาต่างประเทศในการคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ 

8. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อพูดและสนทนา กบับุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อ 31202 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 2 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                จํานวน   1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง      

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการสนทนาโตต้อบขอ้มลู เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ในเมืองโบราณอยา่งมีเหตุผล เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง 

และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และนาํเสนอดว้ยการพูด ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นจริงในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และในเมืองโบราณ 

 โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 
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 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใชน้ํ้าเสียงและความรู้สึกของผูพู้ดโดยใชวิ้จารณญาณได ้ 

2. เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีไดฟั้งและนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

3. ใชภ้าษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงพยญัชนะ คาํ วลี สาํนวนประโยคในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งเจา้ของภาษา  

7. 

อธิบายพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชภ้าษาต่างประเทศในการคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ 

8. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อพูดและสนทนา กบับุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อ 32201 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 3 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                จํานวน   1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง      

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการสนทนาโตต้อบขอ้มลู เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ขา่ว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ในสนามบินสุวรรณภูมิอยา่งมีเหตุผล เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง 

และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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และนาํเสนอดว้ยการพูด ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นจริงในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และในสนามบินสุวรรณภูมิ 

 โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใชน้ํ้าเสียงและความรู้สึกของผูพู้ดโดยใชวิ้จารณญาณได ้ 

2. เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีไดฟั้งและนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

3. ใชภ้าษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงพยญัชนะ คาํ วลี สาํนวนประโยคในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งเจา้ของภาษา  

7. 

อธิบายพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชภ้าษาต่างประเทศในการคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ 

8. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อพูดและสนทนา กบับุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อ 32202 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 4 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                จํานวน   1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง      

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการสนทนาโตต้อบขอ้มูล เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ เก่ียวกบัป่าชายเลนอยา่งมีเหตุผล เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง 
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และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และนาํเสนอดว้ยการพูด ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นจริงในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และเก่ียวกบัป่าชายเลน 

 โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใชน้ํ้าเสียงและความรู้สึกของผูพู้ดโดยใชวิ้จารณญาณได ้ 

2. เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีไดฟั้งและนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

3. ใชภ้าษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงพยญัชนะ คาํ วลี สาํนวนประโยคในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งเจา้ของภาษา  

7. 

อธิบายพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชภ้าษาต่างประเทศในการคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ 

8. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อพูดและสนทนา กบับุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อ 33201 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 5 

รายวิชาเพิม่เติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 จํานวน   1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง      
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 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการสนทนาโตต้อบขอ้มลู เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ เก่ียวกบัประวติัของจงัหวดัสมุทรปราการอยา่งมีเหตุผล เลือกใชภ้าษา 

นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และนาํเสนอดว้ยการพูด ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นจริงในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และเก่ียวกบัประวติัของจงัหวดัสมุทรปราการ 

 โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใชน้ํ้าเสียงและความรู้สึกของผูพู้ดโดยใชวิ้จารณญาณได ้ 

2. เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีไดฟั้งและนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

3. ใชภ้าษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงพยญัชนะ คาํ วลี สาํนวนประโยคในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งเจา้ของภาษา  

7. 

อธิบายพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชภ้าษาต่างประเทศในการคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ 

8. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อพูดและสนทนา กบับุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อ 33202 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 6 
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รายวิชาเพิม่เติม                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 จํานวน   1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง      

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองการสนทนาโตต้อบขอ้มลู เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ 

ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม ประเด็นเร่ือง Storm Surge เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง 

และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และนาํเสนอดว้ยการพูด ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดขึ้นจริงในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม ประเด็นเร่ือง Storm Surge 

 โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใชน้ํ้าเสียงและความรู้สึกของผูพู้ดโดยใชวิ้จารณญาณได ้ 

2. เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีไดฟั้งและนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

3. ใชภ้าษาหรือพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งเสียงพยญัชนะ คาํ วลี สาํนวนประโยคในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งเจา้ของภาษา  

7. 

อธิบายพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชภ้าษาต่างประเทศในการคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่

มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ 

8. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อพูดและสนทนา กบับุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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อ 30202 ภาษาองักฤษโครงงาน 

รายวิชาเพิม่เติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                 จํานวน   2.0  หน่วยกิต   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ 

เร่ืองการทาํโครงงานภาษาองักฤษเก่ียวกบัเร่ืองหวัขอ้ท่ีสนใจเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

โดยใชท้กัษะภาษาต่าง ๆ วางแผนการทาํโครงงาน กาํหนดจุดประสงค ์ คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 

แสดงและนาํเสนอผลงานโดยใชวิ้ธีการและใชส่ื้อท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัผลงานท่ีนาํเสนอ 

และประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน  

โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจการทาํโครงงานภาษาองักฤษ 

2. เพื่อให้รู้จกัการแสวงหาความรู้โดยเลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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อ 30201 ภาษาองักฤษอนิเตอร์เน็ต 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                จํานวน   2.0  หน่วยกิต   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ืองวิธีการใชอิ้นเตอร์เน็ต การใช ้Web browser : Internet 

Explorer, Netscape, Surfing theWeb, Electronic mail, News Online, Web cads, E-mail, 

การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจและเร่ืองทางวิชาชีพ 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะทางภาษาและเปิดโอกาสของตน 

วางแผนการเรียนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นและนอก 

สถานศึกษา บกัทึก สรุปผล 

และแสดงหลกัฐานผลการเรียนรู้จากการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตประเมินผล 

ความกา้วหนา้ของตนเอง โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร 

ทกัษะคิดวิเคราะห์ ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย  ในเร่ือง คาํ วลี สาํนวนและประโยค 

2. ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสาร ไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล กาลเทศะและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

3. แสดงความคิดเห็นต่อวฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษาได ้

4. เขา้ใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู  รวมทั้งคาํช้ีแจง คาํบรรยาย คาํแนะนาํ 

5. อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้ง  ตามหลกัการออกเสียงและเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

6. ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

7. นาํเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และมีประสิทธิภาพ 

8. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศ  ในการแสวงหาความรู้ การเขา้สู่สังคมและอาชีพ 

9. ใชภ้าษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพื่อขยายโลกทศัน์  

จากแหลง่ขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
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อ 30204 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5               จํานวน   2.0  หน่วยกิต   เวลา  80  ช่ัวโมง      

 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ เร่ืองการศึกษาศพัท ์

สาํนวนภาษาองักฤษและเน้ือหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ตลอดจนศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

อารยธรรม วฒันธรรมไทย และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ฝึกใชภ้าษาเพื่อการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฝึกสรุปขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี 

โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจกระบวนการฟัง พูด  อ่าน  และเขียน  สามารถตีความในเร่ืองของคาํช้ีแจง  คาํบรรยาย 

สารสนเทศ  คู่มือต่างๆ  และนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  

2.  เขา้ใจ  ตีความ  และ / หรือ  แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัขอ้มูล  ข่าวสาร  บทความ  สารคดี 

จากส่ือ  ส่ิงพิมพ ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

3.  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัขอ้ความ  ขอ้มูล  และข่าวสาร  บทความ  สารคดี 

ท่ีซบัซอ้นขึ้น  จากส่ือส่ิงพิมพ ์ หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   

4.  สืบคน้  ศึกษาหาขอ้มูล  รวบรวม  และนาํเสนอขอ้มูล  เร่ืองราว  

เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในทอ้งถ่ินของตนเอง ดว้ยวิธีการและรูแบบท่ีหลากหลาย   

5.  ใชภ้าษาองักฤษในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เพื่อขยายโลกทศัน์  

จากแหลง่ขอ้มูลท่ีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ   

6.  ใชภ้าษาองักฤษส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

กบับุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชนดว้ยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายและซบัซอ้น  
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อ 30203 ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาหาร 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5                จํานวน   2.0  หน่วยกิต   เวลา  80  ช่ัวโมง      

  

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ เร่ืองการเรียนรู้คาํศพัท ์ และสาํนวนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการประกอบอาหารไทย เนน้โครงสร้างภาษาองักฤษ และทกัษะการออกเสียงคาํศพัทท่ี์สาํคญั 

และจาํเป็นในการสาธิต การประกอบอาหาร การแนะนาํอาหาร การแสดงขั้นตอนต่างๆ 

ของการทาํอาหารท่ีเขา้ใจงา่ย 

โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาคาํศพัท ์และสาํนวนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการประกอบอาหารไทย 

2.  การใชโ้ครงสร้างภาษาองักฤษในการสาธิต การประกอบอาหาร การแนะนาํอาหาร การแสดงขั้นตอนต่างๆ 

ของการทาํอาหาร 

3.  ออกเสียงคาํศพัทท่ี์สาํคญั และจาํเป็นในการสาธิต การประกอบอาหาร การแนะนาํอาหาร 

การแสดงขั้นตอนต่างๆ ของการทาํอาหารท่ีเขา้ใจง่าย 
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อ 30203 ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาหาร 

รายวิชาเพิม่เติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5               จํานวน   2.0  หน่วยกิต   เวลา  80  ช่ัวโมง      

   

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ เร่ืองการเรียนรู้คาํศพัท ์ และสาํนวนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการประกอบอาหารไทย เนน้โครงสร้างภาษาองักฤษ และทกัษะการออกเสียงคาํศพัทท่ี์สาํคญั 

และจาํเป็นในการสาธิต การประกอบอาหาร การแนะนาํอาหาร การแสดงขั้นตอนต่างๆ 

ของการทาํอาหารท่ีเขา้ใจงา่ย 

โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาคาํศพัท ์และสาํนวนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการประกอบอาหารไทย 

2.  การใชโ้ครงสร้างภาษาองักฤษในการสาธิต การประกอบอาหาร การแนะนาํอาหาร การแสดงขั้นตอนต่างๆ 

ของการทาํอาหาร 

3.  ออกเสียงคาํศพัทท่ี์สาํคญั และจาํเป็นในการสาธิต การประกอบอาหาร การแนะนาํอาหาร 

การแสดงขั้นตอนต่างๆ ของการทาํอาหารท่ีเขา้ใจง่าย 
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อ 30205 ภาษาองักฤษรอบรู้ 2 

รายวิชาเพิม่เติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                จํานวน   2.0  หน่วยกิต   เวลา  80  ช่ัวโมง      

  

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เร่ือง วิเคราะห์คาํ  เดาศพัทจ์ากบริบท  การใชพ้จนานุกรม  

การใชค้าํอา้งอิง  อ่านบทสนทนาตามสถานการณ์ หรือบทความต่างๆ  บอกใจความหลกั(main idea) 

และรายละเอียด(detail)ได ้  เรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทย  

สามารถอ่านกราฟประเภทต่างๆ สามารถเขียนเคา้โครงจากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียนสรุปความสาํคญั  

กรอกขอ้มูลและกรอกประวติัส่วนตวัได ้   สามารถวาดภาพจากเร่ืองท่ีอ่านและฟังได ้ 

ร้องเพลงหรือเล่นละครตามบทบาทท่ีกาํหนด  สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อความ 

เพลิดเพลินหรือใชป้ระกอบอาชีพการงานและสามารถใชภ้าษาอยา่งซบัซอ้นและมีประสิทธิภาพ 

โดยใชก้ระบวนการทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดสนทนาเพื่อการส่ือสาร ทกัษะคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะการแกปั้ญหา กระบวนการแสดงออก 

 เพื่อใหมี้ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ มีมารยาทในการพูดและการฟัง 

เห็นคุณค่าในการพูดและการฟัง รักการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจ ตีความ และหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 

2. ใชภ้าษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความตอ้งการของตน และเสนอใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น 

3. ใชภ้าษาเพื่ออธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราว หรือประเด็นปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบนัในชุมชน 
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4. นาํเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

5. นาํเสนอบทกวี โดยใชเ้คา้โครง ตามแนวคิดของเจา้ของภาษา 

หรือแต่งขึ้นเองอยา่งอิสระดว้ยความเพลิดเพลิน 

6. แสดงความคิดเห็นต่อวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 

7. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในเร่ือง ขอ้ความท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้น 

และนาํไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

8. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ การเขา้สู่สังคมและอาชีพ 

9. ใชภ้าษาต่างประเทศในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งมีความสุข โดยรู้จกัควบคุม 

ตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น แสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

ความหมายและความสาํคญัของกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

พุทธศกัราช 2552 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช   2551 

กาํหนดใหจ้ดัทาํขึ้นใหผู้เ้รียนทุกคน ทุกระดบัชั้น เพื่อส่งเสริมพฒันาความสามารถของตนเองตามความถนดั 

ความสนใจ  ใหเ้ตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์และสังคม  สร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั 

ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สังคมและสามารถบริหารการจดัการตนเอง  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภ

าพ  เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  การเขา้ร่วม 

และปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความถนดั  

ความสนใจอยา่งแทจ้ริงจะเสริมสร้างและพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้นสร้างความเป็นม

นุษยท่ี์สมบรูณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สังคม   

 

จดุมุ่งหมายของกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 การจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ 

มีจุดประสงคส์าํคญั คือ 
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 1. เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้รียน ไดฝึ้กฝนทกัษะ ไดเ้รียนรู้ โดยการปฏิบติัจริง 

อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 2. เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผูน้าํ ผูต้าม 

ฝึกการทาํงานร่วมกนั ฝึกการแสดงความคิดเห็น  ฝึกความรับผิดชอบ 

 3. เพื่อก่อใหเ้กิดความสามคัคี รักหมู่คณะ เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

เพราะการปฏิบติักิจกรรมตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม ตอ้งร่วมกนัคดิ ร่วมกนัทาํ ไดพ้บความสุข ความทุกขร่์วมกนั 

เกิดความประทบัใจซ่ึงกนัและกนั 

 4. ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ความแปลกใหม่   

เพราะการทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ้งร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ คน้หาวิธีการท่ีดีกวา่ ทาํใหค้วามคิดแตกฉาน พบเทคนิค 

วิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ ในการพฒันาผลงาน 

 5. เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกตามแนวคิด ความสนใจของตนเอง 

มีโอกาสในการเลือกตามความตอ้งการ ความถนดั ช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 6. เพื่อฝึกผูเ้รียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

เพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นสังคมเลก็ท่ีจาํลองจากสังคมใหญ่ มีกฎระเบียบ กติกา 

มีความรับผิดชอบทั้งในสิทธิหนา้ท่ีซ่ึงเป็นการปลูกฝังลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องการอยู่ร่

วมกนัในสงัคมปกติ 

 7. เพื่อช่วยใหผู้ส้อนรู้จกัผูเ้รียนแต่ละคนดีขึ้น เพราะผลงานในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนจะช่วยให ้

ผูส้อนเขา้ใจผูเ้รียนและประเมินคุณค่าคุณภาพของนกัเรียนไดดี้ และถูกตอ้งมากขึ้น 

รู้จกัและเขา้ใจความสนใจของผูเ้รียน ความถนดัของผูเ้รียน 

ช่วยใหผู้ส้อนทราบขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนท่ีถูกตอ้ง และสามารถส่งเสริม สนบัสนุน 

หรือแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนไดถู้กแนวทาง 

 8. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียน  

เพราะพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรม 

เป็นผลท่ีบ่งช้ีถึงความสาํเร็จของหลกัสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนวา่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือไ

ม่ มากนอ้ยเพียงใด หลกัสูตรควรจะตอ้งมีการปรับปรุงหรือพฒันาในส่วนใด 

 

หลกัการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

1. มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

2. จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนดั และความสามารถของผูเ้รียน 

3. บูรณาการกบัชีวิตจริง ใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์เรียนรู้  ฝึกใหค้ิดวิเคราะห์ สร้างสรรค ์ 

จินตนาการ ท่ีเป็นประโยชน์ และสัมพนัธ์กบัชีวิตในแต่ละช่วงวยัอยา่งต่อเน่ือง 
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5. จาํนวนสมาชิกเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม 

6.  มีการกาํหนดเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมตามโครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียน 

7. ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา  ถือเป็นหนา้ท่ีและงานประจาํ  โดยคาํนึงถึง 

ความปลอดภยั 

8. ยดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์ร ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

9. มีการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย 

และสอดคลอ้งกบักิจกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

โดยใหถื้อวา่เป็นเกณฑป์ระเมินผลการผา่นช่วงชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาจัดกิจกรรม 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

     1.  กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

     2.  ลูกเสือ – เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

     3.  กจิกรรมชมรม 25 25 25 20 20 20 

     4.  กจิกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

15 15 15 20 20 20 

เวลาเรียนรวม 120 120 120 120 120 120 
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การดาํเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

ไดฝึ้กปฏิบติัจริงและคน้พบความถนดัของตนเอง  

สามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย บาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม 

มีทกัษะในการดาํเนินงาน  ส่งเสริมใหมี้วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม 

ใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์

1.  กจิกรรมแนะแนว  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

ไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียน  ดงัน้ี   

1. จดักิจกรรมเพื่อใหค้รูไดรู้้จกัและช่วยเหลือผูเ้รียนมากขึ้น โดยใชก้ระบวนการทางจิตวิทยา  

การจดับริการสนเทศ  โดยจดัใหมี้เอกสารเพื่อใชส้าํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน ดว้ยการสังเกต การสัมภาษณ์ 

การใชแ้บบสอบถาม การเขียนประวติั การพบผูป้กครองก่อนและระหวา่งเรียน การเยีย่มบา้นนกัเรียน 

การใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนในเร่ืองสุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจดัทาํระเบียนสะสม 

สมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน และบตัรสุขภาพ 

2. จดักิจกรรมพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยทาํแบบทดสอบเพื่อรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  

มีทกัษะในการตดัสินใจ การปรับตวั และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพ   

3. จดับริการใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ในดา้นการศึกษา อาชีพ   

และส่วนตวั โดยมีผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการใหค้าํปรึกษา 

ตลอดจนมีหอ้งใหค้าํปรึกษาท่ีเหมาะสม 

3.1 ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีประสบปัญหาดา้นการเงิน โดยการใหทุ้นการศึกษา 

แก่ผูเ้รียน 

3.2 ติดตามเก็บขอ้มูลของนกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษา   

2.  กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ทุกคน ไดฝึ้กอบรมวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  

เพือ่ส่งเสริมหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ส่งเสริมความสามคัคี 

มีวินยั และบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 

โดยดาํเนินการจดักิจกรรมตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 

เปิดประชุมกอง  ดาํเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจดักิจกรรมใหศึ้กษา วิเคราะห์  วางแผน 

ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน โดยเนน้ระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดประชุมกอง 

โดยใหผู้เ้รียนศึกษาและฝึกปฏิบติัในเร่ือง 
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1. เคร่ืองหมายลูกเสือโลก  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1) 

2. เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2) 

3. เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) 

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการ  

กระบวนการคิดริเริม สร้างสรรค ์กระบวนการฝึกปฏิบติัทางลกูเสือ กระบวนการทางเทคโนโลย ี 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบติัตามคาํปฏิญาณ กฎ 

และคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  มีนิสัยในการสังเกต จดจาํ เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซ่ือสัตย ์สุจริต 

มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น บาํเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จกัทาํการฝีมือ พฒันากาย จิตใจ 

และศีลธรรม ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ     -  ผูเ้รียนจะไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  เม่ือเรียนและสอบผา่นวิชาในขอ้ 1 

            -  ผูเ้รียนจะไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ตอ้ง 

           1. ไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือโลกแลว้ 

           2. เรียนและสอบไดวิ้ชาในขอ้ 2. การเดินทางสาํรวจ และการบริการ 

และตอ้งเลือกเรียนและสอบผา่นอีก 3 วิชาจาก 6 วิชา ในระดบัลูกเสือชั้นพิเศษ 

    3. ผา่นการฝึกอบรมความคิดริเร่ิม (การเดินทางไกล และการอยูค่่ายพกัแรม) 

             - ผูเ้รียนจะไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง ตอ้ง 

    1.  ไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

          2. เรียนและสอบไดวิ้ชาพื้นฐานอีก 3 วิชา  

ในระดบัลูกเสือชั้นพิเศษท่ีไม่ซํ้ากบัวิชาพื้นฐานในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

          3. สอบไดวิ้ชาการบริการและวิชาพื้นฐานอีก 3 วิชา ในระดบัลกูเสือหลวง 

          4. ผา่นการฝึกอบรมวิชาการเป็นผูน้าํ ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด 

            - สาํหรับวิชาพิเศษ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตร 

และวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2528 

ผลการเรียนรู้กจิกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

       1. รู้  เขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตนตามคาํปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ 

ลูกเสือ - เนตรนารี 

       2. เขา้ใจความเป็นมาและวิวฒันาการของลูกเสือ - เนตรนารี 

       3. ปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความกลา้หาญ อดทน เช่ือมัน่ในตนเอง มีระเบียบวินยั  

มีความสามคัคี เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละ บาํเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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       4. มีทกัษะการสังเกต จดจาํ การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกไ้ขปัญหา และทกัษะในการทาํงานร่วมกนั 

         5. พฒันาตนเองอยูเ่สมอ สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจ และพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 

 

3.  กจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม ในระดับประถมศึกษา /กจิกรรมชุมนุมในระดับมัธยมศึกษา   

ผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้เป็นสมาชิกชุมนุม วางแผนการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั โดยมีชุมนุมท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกบัเพศ วยั และความสนใจของผูเ้รียน ประกอบดว้ยกิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรม 

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ และค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบติั 

การบรรยายพิเศษ ดงัตวัอยา่งพอสังเขปต่อไปน้ี 

3.1 กิจกรรมพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม  จดัสอนจริยธรรม 

ในหอ้งเรียน  จดัใหมี้การปฏิบติักิจกรรมเน่ืองในวนัสาํคญัทั้งทางชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทั้งในดา้นวฒันธรรม  ประเพณี   กีฬา  และศิลปะ 

  3.2 กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาสีทุกช่วงชั้น 

โดยผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการทาํงาน และการแกปั้ญหาทุกขั้นตอน 

  3.3 กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการทาํงาน 

จดักิจกรรมวนัวิชาการโดยผูเ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบติัจริง และฝึกทกัษะการจดัการ 

3.4 กิจกรรมเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรม โดยจดักิจกรรมสืบสาน 

วฒันธรรมไทย เช่น ประเพณีไหวค้รู ประเพณีลอยกระทง 

  3.5 กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จดัใหมี้การเลือกคณะกรรมการนกัเรียน 

โดยใหน้าํกระบวนการประชาธิปไตยไปใชใ้นการร่วมวางแผนดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน 

  3.6 กิจกรรมคนดีของสังคม จดัใหมี้การบรรยายใหค้วามรู้ 

เพื่อป้องกนัปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาวยัรุ่น ใหค้วามรู้เพื่อปลูกฝังใหเ้ป็นสุภาพบุรุษ 

สุภาพสตรี 

  3.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจดัแหล่งเรียนรู้  ไดแ้ก่ 

หอ้งสมุด  ห้องปฏิบติัการทางภาษา   หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์   ห้องเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.8 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั ใหบ้ริการห้องพยาบาล มีบริการใหค้วามรู้แก่ 

 ผูเ้รียน เพื่อป้องกนัโรคระบาดอยา่งทนัเหตุการณ์ 

 4. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้าํประโยชน์ตามความสามารถ 

ความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม 

ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทาํประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสาํคญัไดแ้ก่ 

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม กิจกรรมดาํรงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

กิจกรรมพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อสังคม  
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 เวลาเรียนสาํหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ

ประโยชน์จดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนดงัน้ี 

 - ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  รวม  6  ปี  จาํนวน  60  ชัว่โมง (เฉล่ียปีละ 10  ชัว่โมง) 

 - ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3     รวม  3 ปี  จาํนวน  45  ชัว่โมง (เฉล่ียปีละ 15  ชัว่โมง) 

 - ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6     รวม  3 ปี  จาํนวน  60  ชัว่โมง (เฉล่ียปีละ 20  ชัว่โมง) 

 การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี  1-6  

นาํไปสอดแทรกในกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  

และในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายสอดแทรกในกิจกรรมชมรม  

ทั้งน้ีการทาํกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ผูเ้รียนรายงานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมลงในสมดุบั

นทึก และมีผูรั้บรองผลการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์

 

 การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551  

ยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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ท่ีเนน้ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ 

ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน โดยมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เก่ง มีความเป็นไทย 

และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง  เนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 

คิดเป็นองคร์วม และร่วมมือกนัพฒันาสังคมไทย การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง  เนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551 

จึงไดก้าํหนดแนวดาํเนินการเพือ่ใหก้ารจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ดงัน้ี 

 1.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยยดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนใหถึ้งศกัยภาพสูงสุด คือ ผูเ้รียนได ้

พฒันาตนเอง ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง ภาคภูมิใจในผล     

การปฏิบติั  

2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยยดึชีวิตจริงของผูเ้รียนเป็นหลกั  เนน้ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพใน   

การคิดเชิงระบบ  และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  มีรูปแบบการคิดของตนเอง  คน้พบตนเอง 

3. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยยดึหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

และหลกัการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 

4.  จดัประสบการณ์โดยใชคุ้ณธรรมนาํความรู้ 

บูรณาการคุณธรรมในการจดัประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้  
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ถือวา่ครูทุกคนมีหนา้ท่ีพฒันาผูเ้รียนใหป้ระพฤติตนยดึหลกัคุณธรรม 

และพฒันาตนใหมี้ค่านิยมอนัพึงประสงค ์

5.  จดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีอิสระในการคิด  ไดล้งมือปฏิบติัจริง   

ครูพร้อมใหค้าํปรึกษา  ใหก้าํลงัใจ  เสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่ว่า 

ตนเองมีศกัยภาพในการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา ไม่ดา้นใดก็ดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นพร้อมกนั 

6.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหมี้ความสัมพนัธ์  เช่ือมโยง หรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 

7. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหย้ดืหยุน่ตามเหตุการณ์ และสภาพทอ้งถ่ิน  

โดยใชแ้หล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

8. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล 

และสร้างสรรค ์  กระบวนการกลุ่ม   

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคดิ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั 

ลงมือทาํจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 

กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา 

เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น 

ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 

เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนให้เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชวิ้ธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลง่เรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด   

1.  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร 

ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงัน้ี 

  1.1 บทบาทของผู้สอน 

      1) ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน 

การจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
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       2) กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึ้นกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ 

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

                     3)  

ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง 

เพื่อนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

               4)  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  

      5) จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

      6) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบั 

ธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  

      7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

1.2  บทบาทของผู้เรียน 

        1)   กาํหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

        2)  เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้          

ตั้งคาํถาม คิดหาคาํตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ   

3)ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้             

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

4)มีปฏิสัมพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู   

5)ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

การส่งเสริมการเรียนรู้ 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

และประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คือการพฒันาระบบการส่งเสริม สนบัสนุน 

ของโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเอ้ือใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   

สาํหรับแนวปฏิบติัในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

และสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

ไดก้าํหนดแนวในการส่งเสริมการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการใชห้ลกัสูตร  

เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนท่ีจะตอ้งร่วมมือกนั โดยยดึเป้าหมาย หลกัการ 

และจุดเนน้ต่างๆ ของหลกัสูตรเป็นหลกัใน     การดาํเนินการ 

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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 2.จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ หอ้งสมุด และมุมหนงัสือ หรือแหล่งวิชาท่ีจะใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  

คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความชาํนาญ   

โดยเฉพาะห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสาํคญัยิง่เพราะเป็นแหล่งท่ีรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัผู ้

เรียนโดยตรง นอกจากน้ียงัจดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ในรูปของศูนยก์ารเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง คอมพิวเตอร์ 

หอ้งปฏิบติัการทางภาษา  หอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยต่ีางๆ 

 3. จดัใหมี้บริเวณสาํหรับใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ไดค้ิด  ไดท้าํ ไดแ้สดงออก  ไดเ้รียนรู้เอง 

และคน้พบความรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 

 4. จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเนน้ 

การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ทั้งน้ีเพื่อผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสท่ีจะสัมผสักบัชีวิตจริงนอกหอ้งเรียนหรือนอกโรงเรียน ไดพ้บปะกบัผูค้น ผูรู้้ 

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินเพื่อจะไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ     มากขึ้น มีประสบการณ์กวา้งขวางขึ้น 

เรียนรู้ไดท้กุเวลาและทุกสถานท่ีไม่จาํกดัวา่จะตอ้งเรียนรู้จากผูส้อนในโรงเรียนเท่านั้น 

 

 5. วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ  การจดัการเรียนรู้ ผูส้อนจะนาํกระบวนการวิจยัมาผสมผสานหรือ 

บูรณาการเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน   

และสามารถใชก้ระบวนการการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6. จดัเครือข่ายวิชาการ โรงเรียนจดัใหมี้เครือข่ายเช่ือมโยงกบัโรงเรียนอ่ืน 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเครือข่ายการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนของจงัหวดัสมุทรปราการ  

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ส้อนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้  แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ  ท่ีหลากหลาย และกวา้งขวาง 

ท่ีสามารถนาํไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริม 

และสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ จากผูส้อนในโรงเรียนเดียวกนั และโรงเรียนอ่ืน ๆ 

ตลอดจนชมรมวิชาการต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อนไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

 หลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช 2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551  

จดัทาํขึ้นภายใตก้รอบของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551 

กรอบสาระการเรียนรู้ระดบัทอ้งถ่ิน  บริบทของสภาพชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียน  

เพื่อใชจ้ดัในการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และพลโลก  จากความมูลเหตุดงักล่าว  

การวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ พทุธศกัราช 2552 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช   2551  

จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   2551 

เป็นหลกั 

ซ่ึงการดาํเนินการในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรโรงเรียนไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนิน

การดงัต่อไปน้ี 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือ 

การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน          

ใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้น  

ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

สะทอ้นสมรรถนะสาํคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดั

บไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ 

ความกา้วหนา้ และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน 

ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์พุทธศกัราช  

2552  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551  แบง่ออกเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ 

ระดบัชั้นเรียน ระดบัโรงเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัชาติ  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  

ผูส้อนดาํเนินการเป็นปกติและสมํ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย 

เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน  

แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  

โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 

ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม  

      การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ใน 

การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 

มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด 

นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย 

ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2.  การประเมินระดับโรงเรียน  เป็นการประเมินท่ีโรงเรียนดาํเนินการเพื่อตดัสินผล      

การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนวา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมา

ยหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด 

รวมทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเ้รียนในโรงเรียนเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ 

ผลการประเมินระดบัโรงเรียนจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่การปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ 
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หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ

โรงเรียน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองและชุมชน   

 3.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   

เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางกา

รศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   

ตามภาระความรับผิดชอบ 

สามารถดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัทาํและดาํเนินการโด

ยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการดาํเนินการจดัสอบ 

นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4.  การประเมินระดับชาติ   

เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน  โรงเรียนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้รับการประเมิน  

ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่างๆ 

เพื่อนาํไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  

ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 

 

 เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 

1.  การตดัสิน การใหร้ะดบัและการรายงานผลการเรียน 

1.1  การตดัสินผลการเรียน โรงเรียนกาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล  

การเรียนรู้เพื่อตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1)   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั  และผา่นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7๐ 

3)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียน ระดบัผลการเรียน 1 ทุกรายวิชา 

4)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดใน 

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    การพิจารณาเล่ือนชั้น 

ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเลก็นอ้ยซ่ึงพิจารณาแลว้วา่ สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ 

ใหเ้ป็นดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้ 

แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้น  
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คณะกรรมการก็อาจพิจารณาใหซ้ํ้าชั้นได ้  

ทั้งน้ีใหค้าํนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.2  การใหร้ะดบัผลการเรียน 

การตดัสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผูส้อนนาํคะแนน 

ระหวา่งเรียนรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค/ปลายปีตามสัดส่วนท่ีกาํหนด แลว้นาํมาเปล่ียนเป็น 8 ระดบั ดงัน้ี   

                      ช่วงคะแนน ระดบัผลการเรียน ความหมาย 

8๐ – 1๐๐  4                         ผลการเรียนดีเยีย่ม 

                           75 – 79   3.5                         ผลการเรียนดีมาก 

                           7๐ – 74   3                         ผลการเรียนดี 

                           65 – 69   2.5                       ผลการเรียนค่อนขา้งดี 

                           6๐ – 64   2                       ผลการเรียนน่าพอใจ 

                           55 – 59   1.5                      ผลการเรียนพอใช ้

                           5๐ – 54   1                       ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 

                              ๐ – 49   ๐         ผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑ ์

                  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีผา่นให้ระดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่น  

ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

1.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 

ดี   หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขียนท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขยีนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  

หรือถา้มีผลงาน  ผลงานนั้นยงัมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหลายประการ 

2.  การประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
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ดีเย่ียม หมายถึง

 ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคณุลกัษณะจนเป็นนิสัยและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อประโยชน์สุขของตนเ

องและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม  จาํนวน 5-9 

คุณลกัษณะและไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่งระดบัดี 

ดี หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามเกณฑ ์ เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม  

โดยพิจารณาจาก 

1) ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จาํนวน 1-4 

คุณลกัษณะและไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัดี  หรือ 

2) ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม  จาํนวน 4  

คุณลกัษณะและไม่มีคณุลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัผา่น หรือ 

3) ไดผ้ลการประเมินระดบัดี จาํนวน 5-9 

คุณลกัษณะและไม่มีคณุลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัผา่น 

ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตนตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนด  โดยพิจารณาจาก 

1) ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น จาํนวน 5-9  

คุณลกัษณะและไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่งระดบัผา่น  หรือ 

2) ไดผ้ลการประเมินระดบัดี จาํนวน 4  

คุณลกัษณะและไม่มีคณุลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัผา่น 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนด             

โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ 1 คุณลกัษณะของตนเองและสังคม  

โดยพิจารณาจากผลการปะเมินระดบัดีเยีย่ม จาํนวน  5-9  

คุณลกัษณะและไมมี่คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัดี 

การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  พิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  การปฏิบติักิจกรรม 

และผลงานของผูเ้รียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัผา่น  และใหผ้ลการประเมินเป็นผา่น และไม่ผา่น 

   

1.3  การรายงานผลการเรียน 

การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบ 

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

โดยครูผูส้อนสรุปผลการประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง แกไ้ขและส่งเสริมพฒันา           
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การเรียนของผูเ้รียนใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยนืยนั 

รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเ้รียน   

เกณฑ์การจบการศึกษา 

ประถมศึกษา 

(1) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 

ท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 

(2) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ไดรั้บผลการเรียน 1  ทุกรายวิชา 

(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผา่น 

เกณฑก์ารประเมิน 

                           (4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

                          (5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่าน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

(1)      ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต  

โดยรายวิชาพื้นฐาน  66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

 (2) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  

โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  11  หน่วยกิต 

(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผา่น 

เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

                           (4)

 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กาํหนด 

                          (5)

 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํ

หนด 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต  

โดยรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 
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 (2) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  

โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 

(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผา่น 

เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

                           (4)

 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กาํหนด 

                          (5)

 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํ

หนด 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลกัฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสาํคญัท่ีบนัทึกผลการเรียน ขอ้มูลและสารสนเทศท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

        1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน  

เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขยีน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 

และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โรงเรียนจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและออกเอกสารน้ีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล 

เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)       จบการศึกษาภาคบงัคบั 

(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6)  หรือเม่ือลาออกจากโรงเรียนในทุกกรณี  

        1.2  ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศกัด์ิและสิทธ์ิของผูจ้บการศึกษา 

ท่ีโรงเรียนใหไ้วแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 

และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

        1.3  แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา 

เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายช่ือและขอ้มูลของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั                (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6)   

 2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกาํหนด  
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     เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัทาํขึ้นเพื่อบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลสาํคญั 

เก่ียวกบัผูเ้รียน เช่น  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา ระเบียนสะสม  

ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืนๆ ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้

        2.1  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา เป็นเอกสารท่ีจดัทาํขึ้น เพื่อใหค้รูผูส้อน 

ใชบ้นัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์และการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน  สาํหรับการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน 

เอกสารบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา นาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

  -  ใชบ้นัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ การอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนแต่ละรายวิชา 

  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ 

และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

        2.2  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  เป็นเอกสารท่ีจดัทาํขึ้นเพื่อบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนรายวิชา 

และพฒันาการดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนแต่ละคน 

ตามเกณฑก์ารตดัสินการผา่นระดบัชั้นของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ 

ของผูเ้รียนท่ีบา้นและโรงเรียน โดยจดัทาํเป็นเอกสารรายบุคคล 

เพื่อใชส้าํหรับส่ือสารใหผู้ป้กครองของผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บทราบผลการเรียนและพฒันาการดา้นต่างๆ 

ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน นาํไปใชป้ระโยชน์  ดงัน้ี 

  -   รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพฒันาการของผูเ้รียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 

  -  ใชเ้ป็นเอกสารส่ือสาร  ประสานงาน  

เพื่อความร่วมมือในการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียน 

  -  เป็นเอกสารหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ  ยนืยนั  

และรับรองผลการเรียนและพฒันาการต่างๆ  ของผูเ้รียน 

        2.3 ระเบียนสะสม  

เป็นเอกสารท่ีจดัทาํขึ้นเพื่อบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  เป็นรายบคุคล  

โดยจะบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  

ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551   สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

  -  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 

  -  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตวัของผูเ้รียน 

  -  ใชติ้ดต่อส่ือสาร  รายงานพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 -  ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยนืยนัคณุสมบติัของผูเ้รียน 
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        2.4  ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารท่ีจดัทาํขึ้น  

เพื่อใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับรับรองความเป็นนกัเรียนหรือผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นการชัว่คราวตามท่ีผูเ้รียนร้

องขอ  ทั้งกรณีท่ีผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนและเม่ือจบการศึกษาไปแลว้นาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

  -  รับรองความเป็นนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 

  -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผูเ้รียน 

  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรเขา้ทาํงาน  

หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผูเ้รียนแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัวุฒิความรู้  หรือสถานการณ์เป็นผูเ้รียนของตน 

  -  เป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิความเป็นผูเ้รียน  

หรือการไดรั้บการรับรองจากโรงเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่างๆ ไดแ้ก่ การยา้ยโรงเรียน 

การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การออกกลางคนั และขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ 

การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากน้ี ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ 

การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก 

หรือตน้ภาคเรียนแรกท่ีโรงเรียนรับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน  ทั้งน้ี 

ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ืองในโรงเรียนท่ีรับเทียบโอนอยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน 

โดยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภพ์ิจารณาดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา ซ่ึงจะใหข้อ้มูลแสดงความรู้  

ความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ  

 2.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์   

 3.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง 

 4.  ในกรณีมีเหตุผลจาํเป็นระหว่างเรียน  

นกัเรียนสามารถแจง้ความจาํนงขอไปศึกษาบางรายวิชาในโรงเรียน/สถานประกอบการอ่ืน  

แลว้นาํมาเทียบโอนได ้ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

 5.  

การเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภจ์าํนวน  5 คน 

เป็นผูด้าํเนินการ 

 6.  การเทียบโอนใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  6.1  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอ่ืน  

ใหน้าํรายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมีตวัช้ีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/จุดประสงค/์เน้ือหาท่ีสอด
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คลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6๐ 

มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 

  6.2  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  ใหพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน  

โดยใหมี้การประเมินดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และใหร้ะดบัผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 

  6.3   กรณีการเทียบโอนท่ีนกัเรียนเขา้โครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ  

ใหด้าํเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั้นการศึกษาสาํหรับนกั

เรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน 

  ทั้งน้ี  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ 

แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการหลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ กาํหนดแผนการบริหารจดัการหลกัสูตร 

เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆ ส่วน และทุกระดบั  เกิดความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การพฒันาการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา 

การบริหารหลกัสูตร การวดัและประเมินผล 

ตลอดจนแนวปฏิบติัของโรงเรียนท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของห

ลกัสูตรโรงเรียน  สาํหรับการบริหารจดัการหลกัสูตรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการไว ้ 3  ขั้นตอน  7  ภารกิจ  ดงัน้ี 

แนวทางการบริหารจดัการ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 

   ภารกจิท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน    

     1.1  สร้างความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการโรงเรียน  ผูบ้ริหาร ผูส้อน 

ผูป้กครอง ชุมชน นกัเรียน  ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นความสาํคญั 

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการหลกัสูตรของโรงเรียน 
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     1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการของโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูต

รและงานวิชาการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  

พ. ศ. 2552         

1.3  ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน องคก์รในชุมชนทุกฝ่าย 

ไดรั้บทราบ และความร่วมมือในการบริหารจดัการหลกัสูตรของโรงเรียน 

     1.4  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

     1.5  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (ธรรมนูญโรงเรียน)   

     1.6  พฒันาบุคลากรของโรงเรียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ 

และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการจดัทาํสาระของหลกัสูตรโรงเรียน 

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการจัดทําสาระของหลกัสูตรโรงเรียน 

   ภารกจิท่ี 2 จดัทาํสาระของหลกัสูตรโรงเรียน 

     2.1  ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.2  กาํหนดปรัชญา และเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

     2.3  กาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรแต่ละรายชั้น และจดัสัดส่วนเวลาเรียน   

     2.4  กาํหนดตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวิชา 

     2.5  กาํหนดสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

     2.6   กาํหนดส่ือการเรียนรู้ 

     2.7  กาํหนดการวดัและประเมินผล 

   ภารกจิท่ี 3  การวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียน 

     3.1  การบริหารการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 

     3.2 การบริหารการจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

     3.3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

   ภารกจิท่ี 4 ปฏิบติัการบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียน 

       ดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรตามภารกิจท่ี 2 และภารกิจท่ี 3  ท่ีกาํหนดไว ้

ข้ันตอนท่ี 3 การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

   ภารกจิท่ี 5 การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล 
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     5.1  การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลกัสูตร และงานวิชาการภายในโรงเรียน 

     5.2  การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลกัสูตร 

และงานวิชาการจากภายนอกโรงเรียน 

   ภารกจิท่ี 6  สรุปผลการดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรของโรงเรียน 

     6.1   โรงเรียนสรุปผลการดาํเนินการ และเขียนรายงาน 

     6.2  สรุปผลการดาํเนินงานรูปแบบบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียน 

   ภารกจิท่ี 7 ปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร 

     7.1 โรงเรียนนาํผลการดาํเนินการ  ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

มาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรของโรงเรียน 

     7.2  โรงเรียนดาํเนินการปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากขึ้น     

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 
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คําส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี    30     /  2552 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษา   

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

........................................................................... 

 

ตามท่ีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูต

รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต  1   

ดงันั้นจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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พุทธศกัราช  2551อนัไดแ้ก่  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

(หลกัสูตร)  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน    โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  คาํอธิบายรายวิชา  

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้     แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

และเกณฑก์ารวดัผลประเมินผลและจบหลกัสูตรใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัท่ี   1   พฤษภาคม  พ.ศ.2552   

ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภจึ์งขอความร่วมมือแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ

าทุกท่านร่วมจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา   ในวนัท่ี  18  -  20  มีนาคม  พ.ศ.  2552   ณ  หอ้งประชุมอาคาร  3 

เพื่อใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน    ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอาํนวยการ 

นายพงษศ์กัด์ิ ธีระวรรณสาร  ผูอ้าํนวยการ  ประธานกรรมการ 

วา่ท่ีร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชยั  รองผูอ้าํนวยการ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวมกุดา   ลอนใหม่   ครูชาํนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

นางสมพร  ศิลาทอง   ครูชาํนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผนการดาํเนินการจดังาน จดัแบ่งสายงานรับผดิชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

2. ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะในการดาํเนินการและแกไ้ขอุปสรรคในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและผูน้าํชุมชน 

ขอความร่วมมือในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครอง  

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

2.  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 นางสาวมกุดา  ลอนใหม่     หวัหนา้ 

 นางสมพร  ศิลาทอง      กรรมการ 

นางอาํไพ  เมืองปล้ืม     กรรมการ 

นางราตรี  จิตอารีรัตน์     กรรมการ 

นางอญัชลี  วีณะคุปต ์     กรรมการ 

นางสาวมะลิวลัย ์ เวชสุคาํ      กรรมการ 

นางสวง   ตั้งประยรูเลิศ     กรรมการ 

นางสมรวม  สังขท์อง     กรรมการ 

นางสาวพิมพรรณ สุบรรณวิลาศ     กรรมการ 

นางเตือนจิตร์  วฒันา      กรรมการ 

นางสาวสินี  สุวรรณเมศ     กรรมการ 
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นางอชัรียา  พร้อมวงศ ์     กรรมการ 

นางสาวศิรินนา   ชัง่กุล      กรรมการ 

นางฉวีวงษ ์  ผกูบุญเชิด    กรรมการ/เลขานุการ 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 นางศิริพร  เจติยวรรณ     หวัหนา้ 

 นางอญัชลี  โนรีวงศ ์     กรรมการ 

 นางสุนนัท ์  ลํ่าสัน      กรรมการ 

 นางสาวสายพิณ  แสวานี      กรรมการ 

 นางประไพ  ศรีดาว      กรรมการ 

 นางอนญัญา  อุไร      กรรมการ 

 นางสงวนศรี  หอมสุวรรณ     กรรมการ 

 นางสาวศนัสนีย ์  วงศบ์ุญมี     กรรมการ 

 นายสมเกียรติ  พยงุศกัดวิ์จิตร     กรรมการ 

 นายชะโลมฤทธ์ิ  สายะเวส    กรรมการ/เลขานุการ 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง     หวัหนา้ 

 นายสมทรง  เจริญพงษ ์     กรรมการ 

 นางสาวอารดา  ดิษฐกระจนั     กรรมการ 

 นางประนอม  รัตนะรัต     กรรมการ 

 นายอนิวตัร  ศกัด์ิภกัดี     กรรมการ 

 นายมนตรี  จนัทร์แสงสุก     กรรมการ 

 นางสาวนฤมล  อุณานิภากร    กรรมการ/เลขานุการ 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 นางพิมพผ์กากรอง ถิรเกียรติคุณ     หวัหนา้ 

 นางคนึงนิจ  ปัญจะ      กรรมการ 

 นางธนวนัต ์  รัตนอาํพร     กรรมการ 

 นางวารุณี  ธรรมสุภ ์     กรรมการ 

 นางปราณี  ผลประเสริฐ     กรรมการ 

 นางทศัพร  เพียรพิจารณ์     กรรมการ 

 นายปราโมทย ์  คงอว้น     กรรมการ/เลขานุการ 

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 นางเพญ็นี  เพชรนิล      หวัหนา้ 

 นายธรรมศกัด์ิ  จตุัรบุตร     กรรมการ 
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 นายไพรัตน์  คล่องธญักรณ์    กรรมการ/เลขานุการ 

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 นายสมพงษ ์  ตั้งประยรูเลิศ     หวัหนา้ 

 นางกนจพรรณ  บุบผาสุวรรณ์     กรรมการ 

 นางเพญ็ประภา  ธรรมนนทิกุล     กรรมการ 

 นายบาํรุง  เกรียงพานิช     กรรมการ 

 นายทศพร  ธรรมประทีป     กรรมการ 

 นางสาวสุภาพร  ทรัพยสุ์จริต     กรรมการ 

 นางวิวรรณ  สอสอน      กรรมการ 

 นางวิราวรรณ  วงศวุ์ฒิวฒัน์     กรรมการ 

 นายประพนัธ ์  ขนัสุวรรณ     กรรมการ 

 นางกฤษณา  คาํภาอินทร์    กรรมการ/เลขานุการ 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวดารณี  สมสุขสวสัด์ิกุล     หวัหนา้ 

 นางสาวภทัรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ     กรรมการ 

 นางอญัชลี  คณานบั      กรรมการ 

 นางสุกญัญา  สุดแสงพนัธ ์     กรรมการ 

 นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช     กรรมการ 

 นางสาวพนิดา  จิตรจรัส      กรรมการ 

 นางสาวณฐัชริดา  มหาชยั      กรรมการ 

 นางสาวทิพรัตน์  แกว้นุช      กรรมการ 

 นางสิริพร  ราชวตัร      กรรมการ 

 นางปัญจรัตน์  ศิลาคาํ     กรรมการ/เลขานุการ 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ     หวัหนา้ 

 นายชลชลทั  กุศลส่ง      กรรมการ 

 นายประพนัธ์    ขนัสุวรรณ     กรรมการ 

 นางสาวนิธิยา  ทบัเปล่ียน    กรรมการ/เลขานุการ 

9. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 นางมาลี   กุศลส่ง      หวัหนา้ 

 นางธนวนัต ์  รัตนอาํพร     กรรมการ 

 นางธญัรัศม์ิ  ตรีนพรัตน์     กรรมการ 

 นางเยาวเรศ  สอนสังข ์     กรรมการ 
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 นายยอดยิง่  ทองรอด    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 

1. เขา้ร่วมประชุมฟังคาํช้ีแจง/ทาํความเขา้ใจเก่ียวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช   2551 และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 

3. รวบรวมเอกสารต่างๆส่งหวัหนา้กลุ่มสาระภายในวนัท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ.2552   

 

3.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

 นางสาวมกุดา  ลอนใหม่    หวัหนา้ 

 นางสมพร  ศิลาทอง     กรรมการ 

 นางราณี   คาํบุญเรือง    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 

1. จดัทาํเอกสารต่าง ๆ  

2. รวบรวมแบบวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา   คาํอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่งพิมพ ์

 

4. คณะวิทยากรการจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษา 

นางสมพร    ศิลาทอง      หวัหนา้ 

 นางสมรวม  สังขท์อง     กรรมการ 

 นางอาํไพ  เมืองปล้ืม     กรรมการ 

 นางราตรี  จิตอารีรัตน์     กรรมการ 

 นางฉวีวงษ ์  ผกูบุญเชิด     กรรมการ 

 นางศิริพร  เจติยวรรณ     กรรมการ 

 นางอนญัญา  อุไร      กรรมการ 

 นายชะโลมฤทธ์ิ   สายะเวส     กรรมการ 

 นายสมเกียรติ  พยงุศกัด์ิวิจิตร     กรรมการ 

 นายมนตรี  จนัทร์แสงสุก     กรรมการ 

 นางประนอม  รัตนะรัต     กรรมการ 

 นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง     กรรมการ 

 นางสาวนฤมล  อุณานิภากร     กรรมการ 

 นางพิมพผ์กากรอง ถิรเกียรติคุณ     กรรมการ 

 นางทศัพร  เพียรพิจารณ์     กรรมการ 

 นางประไพ  ศรีดาว      กรรมการ 
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 นางคนึงนิจ  ปัญจะ      กรรมการ 

 นางเพญ็นี  เพชรนิล      กรรมการ 

 นายไพรัตน์  คล่องธญักรณ์     กรรมการ 

 นายธรรมศกัด์ิ  จตุรบุตร     กรรมการ 

 นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ     กรรมการ 

 นางสาวนิธิยา  ทบัเปล่ียน     กรรมการ 

 นายประพนัธ ์  ขนัสุวรรณ     กรรมการ 

 นายสมพงษ ์  ตั้งประยรูเลิศ     กรรมการ 

 นางกนจพรรณ  บุปผาสุวรรณ์     กรรมการ 

 นางวิวรรณ  สอสอน      กรรมการ 

 นางสาวสุภาพร  ทรัพยสุ์จริต     กรรมการ 

 นางสาวดารณี  สมสุขสวสัด์ิกุล     กรรมการ 

นางปัญจรัตน์  ศิลาคาํ      กรรมการ 

นางสาวภทัรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ     กรรมการ 

นางอญัชลี   คณานบั      กรรมการ 

นายยอดยิง่  ทองรอด     กรรมการ 

นางมาลี   กุศลส่ง      กรรมการ 

นางธนวนัต ์  รัตนอาํพร     กรรมการ 

นางธญัรัศม์ิ  ตรีนพรัตน์     กรรมการ 

นางสาวมกุดา  ลอนใหม่    กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี 

1. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรสถานศึกษา   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2551 

2. แนะนาํ/ใหค้าํปรึกษาคณะครูท่ีจดัทาํหลกัสูตร 

 

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายสวาท  สุขวิชยั     หวัหนา้ 

 นางปิยะรัตน์  เจริญรักษ ์     กรรมการ 

นางวารุณี  ธรรมสุภ ์    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 

 1.  เบิกจ่ายเงินตามท่ีฝ่ายวิชาการขอเบิก 

 2.  ประสานงานจดัเตรียมอาหาร/เคร่ืองด่ืม    อาหารวา่ง  แก่คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตร 
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ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยค

วามเรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  

ใหป้ระสานงานกบัคณะกรรมการอาํนวยการเพื่อมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องเสียหายขึ้นได ้

 

 สั่ง    ณ    วนัท่ี    17        มีนาคม พ.ศ. 2552 

 

      ลงช่ือ 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี   50 /  2552 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ   

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

........................................................................... 
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ตามท่ีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูต

รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต  1   

ดงันั้นจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  

ระเบียบการวดัประเมินผล  รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกบัแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน  

ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกนัในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2551    เพือ่ใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน    ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอาํนวยการ 

นายพงษศ์กัด์ิ ธีระวรรณสาร  ผูอ้าํนวยการ  ประธานกรรมการ 

วา่ท่ีร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชยั  รองผูอ้าํนวยการ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวมกุดา   ลอนใหม่   ครูชาํนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

นางสาววรรณวิมล  ฉตัรวรกิจพาณิช ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 

4. วางแผนการดาํเนินการจดังาน จดัแบ่งสายงานรับผดิชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะในการดาํเนินการและแกไ้ขอุปสรรคในการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ 

6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและผูน้าํชุมชน 

ขอความร่วมมือในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครอง  

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 นางสาวมกุดา     ลอนใหม่   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา 

นางฉวีวงษ ์        ผกูบุญเชิด   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา 

นายชะโลมฤทธ์ิ            สายะเวส หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา  

นางศิริพร                         เจติยะวรรณ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 

นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 

นายมนตรี  จนัทร์แสงสุก หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 

นางพิมพผ์กากรอง ถิรเกียรติคุณ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดบัมธัยมศึกษา 

นางคนึงนิจ  ปัญจะ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดบัประถมศึกษา 

นางเพญ็นี  เพชรนิล  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯระดบัมธัยมศึกษา 

นายไพรัตน์  คล่องธญักรณ์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯระดบัประถมศึกษา 

นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายสมพงษ ์  ตั้งประยรูเลิศ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯระดบัมธัยมศึกษา 
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นางสาวดารณี  สมสุขสวสัด์ิกุล หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดบัมธัยมศึกษา 

นางสาวภทัรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดบัประถมศึกษา 

นายยอดยิง่  ทองรอด หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 

นางธนวนัต ์  รัตนอาํพร หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 

นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช หวัหนา้งานวดัประเมินผล 

หัวหน้าสายช้ัน 

นางอญัชลี  โนรีวงศ ์   หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

นางอญัชลี  วีณะคุปต ์   หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

นางราตรี  จิตอารีรัตน์   หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

นางมาลี   กุศลส่ง    หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

นางสาวภทัรานิษฐ์   ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ   หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

นางฉวีวงษ ์  ผกูบุญเชิด   หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

นางอชัรียา  พร้อมวงศ ์   หวัหนา้สายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช   หวัหนา้สายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

นางสาวมกุดา  ลอนใหม่   หวัหนา้สายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

นายเนตร  แหล่งสนาม   กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายขวญัไชย  พุ่มโพธ์ิ    กรรมการ 

นายสัมพนัธ ์  พูลเจริญ   กรรมการ 

นายมนตรี  งามชดั    กรรมการ 

นายโชคปชา  เชาวน์สังเกต   กรรมการ 

นายชาติชาย  ศรีอาํพนัธุ์   กรรมการ 

นายศรายธุ  ยิม้เป็นสุข   กรรมการ 

 

ผู้แทนชุมชน 

นายไชยพร  มัน่คง    กรรมการ 

ผู้แทนศิษย์เก่า 

นางสาวกมลา  เพชรนิล    กรรมการ 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายศรายทุธ  โพธิวฒัน์   กรรมการ 

ผู้แทนองค์กรศาสนา 

พระอาจารยสิ์ทธิพงษ ์ ถิรปุญโญ   กรรมการ 
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นายสาํเริง  เชาวส์ังเกต   กรรมการ 

ผู้แทนครู 

นางอาํไพ  เมืองปล้ืม   กรรมการ 

มีหน้าท่ี 

1. ร่วมจดัทาํ/พิจารณาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2551     

2. ร่วมจดัทาํ/พิจารณาระเบียบการวดัประเมินผลของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

3.     ร่วมพิจารณาแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน   

 

3.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

 นางสาวมกุดา  ลอนใหม่    หวัหนา้ 

 นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช    กรรมการ 

 นางกฤษณา    คาํภาอินทร์    กรรมการ 

 นางราณี   คาํบุญเรือง    กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 

1. จดัทาํร่างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา  

2. จดัทาํร่างระเบียบวดัผลประเมินผล 

3. จดัทาํร่างแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน 

4. นาํเสนอร่างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา  

ร่างระเบียบวดัผลประเมินผลและแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา 

5.    นาํขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปปรับปรุงร่างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา  

ร่างระเบียบวดัผลประเมินผลและแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน   

 

 

 

 

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายสวาท  สุขวิชยั     หวัหนา้ 

 นางปิยะรัตน์ เจริญรักษ ์      กรรมการ 

นางวารุณี ธรรมสุภ ์     กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 

 1.  เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
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 2.  ประสานงานจดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ แก่  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ   

                   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
 

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยค

วามเรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  

ใหป้ระสานงานกบัคณะกรรมการอาํนวยการเพื่อมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องเสียหายขึ้นได ้
 

 สั่ง    ณ    วนัท่ี    21   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   2552 

 
 
      ลงช่ือ 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี     50 / 2552   

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ   
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 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (เพิม่เติม) 

........................................................................... 

 

ตามท่ีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูต

รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต  1   

ดงันั้นจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  

ระเบียบการวดัประเมินผล  รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกบัแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน  

ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกนัในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2551    เพือ่ใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน(เพิ่มเติม)    ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอาํนวยการ 

นางสาวทิพยว์รรณ   แสนสุขสมศกัด์ิ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการระดบัประถมศึกษา เป็น     

รองประธานกรรมการ 

มีหน้าท่ี 

7. วางแผนการดาํเนินการจดังาน จดัแบ่งสายงานรับผดิชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

8. ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะในการดาํเนินการและแกไ้ขอุปสรรคในการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ 

9. ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและผูน้าํชุมชน 

ขอความร่วมมือในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและประชาสัมพนัธใ์หผู้ป้กครอง  

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯระดบัประถมศึกษา     นางกนจพรรณ    บุบผาสุวรรณ์ 

2.  เปล่ียนหวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา  จาก  นายยอดย่ิง   ทองรอด    เป็น 

      นางมาล ี   กุศลส่ง 

3.  คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรภาษาองักฤษ  คือ  นางสาวยุพาวดี   คํ่าคูณ 

 

มีหน้าท่ี 

3. ร่วมจดัทาํ/พิจารณาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2551     

4. ร่วมจดัทาํ/พิจารณาระเบียบการวดัประเมินผลของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

3.     ร่วมพิจารณาแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน   
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ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยค

วามเรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  

ใหป้ระสานงานกบัคณะกรรมการอาํนวยการเพื่อมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องเสียหายขึ้นได ้
 

 สั่ง    ณ    วนัท่ี    24   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2552 

 
 
      ลงช่ือ 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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เร่ือง  การใช้หลกัสูตรโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  พุทธศักราช  2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

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

 

ดว้ยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ 

ไดรั้บคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐา

น  พุทธศกัราช  2551  ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรของโรงเรียนเพื่อใชใ้นปีการศึกษา 2552 

เป็นตน้ไป ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

บดัน้ี  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  ไดด้าํเนินการจดัหลกัสูตรของโรงเรียน  

ตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เสร็จเรียบร้อย 

และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแลว้   

จึงประกาศใชเ้ป็นหลกัสูตรของโรงเรียนตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

 

ประกาศ    ณ   วนัท่ี    15    พฤษภาคม    พ.ศ.  2552 

 

 

    (นายประพนธ์  ฟักพนัธุ์ไผ)่   

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  

 

 

 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 

    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์
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