๑๐๘

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๑๐๙
ท 21101 ภาษาไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1.5 หนวยกิต

ฝกทักษะการอาน การฟง การดู การพูด การเขียน และประเมินคาวรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง
นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระรวง และกาพยพระไชยสุริยา โดยการศึกษาการอานออกเสียงบทรอย
แกว บทรอยกรอง อานจับใจความเรื่องเลาจากประสบการณ นิทาน วรรณคดีในบทเรี ยน อานตีความ
เอกสารทางวิชาการที่มีคําศัพทเฉพาะวงวิชาการที่ตองทําความเขาใจความหมาย อานตีความเอกสารคูมือ
มีมารยาทในการอาน และการเขียน การเขียนยอความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนแสดงความคิดเห็นจาก
บทความ ขาว และเหตุการณประจําวัน และประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อ
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการฟง การดู การพูด กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารสรางสรรค
ความรู และความคิ ด เพื่ อนํ า ไปใช ตั ด สิ น ใจ แก ป ญหาในการดํ าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อให เ ข าใจธรรมชาติ ของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณ
แสดงความคิดเห็นและวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชใน
ชี วิ ต จริ ง รั ก ษาภาษาไทยไว เ ป น สมบั ติ ข องชาติ และมี นิ สั ย รั ก การอ า น การเขี ย นมี ม ารยาทในการอ า น
การฟง การดู
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/5 ม.1/7 ม.1/8
ท 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9
ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

๑๑๐
ท 21102 ภาษาไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1.5 หนวยกิต

ฝกทักษะการอาน การฟง การดู การพูด การเขียน และประเมินคาขอคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม
เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน และนิทานพื้นบานโดยศึกษาเกี่ยวกับ
การพู ดสรุป ความ พู ดแสดงความรู ความคิด เห็ นอย างสร างสรรคจ ากเรื่ องที่ ฟงและดู พู ด ประเมิน ความ
นาเชื่อถือจากสื่อ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด เปรียบเทียบความแตกตางของภาษาพูดและภาษา
เขียน อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและการสรางคํา ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค จําแนกและใช
สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต แตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี 11 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชกระบวนการการอาน กระบวนการฟง การดู การพูด กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารสรางสรรค
ความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของภาษา ภูมิ
ปญญาทางภาษา เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ
อยางมีวิจารณญาณ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการ
อาน การฟง การดู
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/6
ท 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด

๑๑๑
ท22101 ภาษาไทย 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กิต

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง / ภาค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1.5 หนวย

ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว ประเภทที่เปนบทบรรยาย บทพรรณนา และการอานบทรอยกรอง
ประเภท กลอน กาพย การอ า นจั บ ใจความจากสื่ อประเภทวรรณคดี บทความ บทโฆษณา บั น ทึ ก
เหตุการณ บทสนทนา การเขี ยนแผนผังความคิดเพื่ อแสดงความเข าใจในบทเรียนตาง ๆ ที่อาน การคั ด
ลายมือดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนบรรยาย พรรณนา เขียนเรียงความ เขียนยอความ การเขียน
จดหมายกิจธุระ การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟงและดู ศึกษาการพูดในโอกาสตางๆ ไดแก การพูดอวยพร
การพูดโนมนาว การพูดโฆษณา วิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญ ประโยความรวม ประโยคซอน การแตง
คําประพันธ ประเภทกลอนสุภ าพ สรุ ปเนื้ อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่ เกี่ ยวกั บศาสนา ประเพณี พิ ธีกรรม
สุภาษิตคําสอน เหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง อธิบายคุณคาของวรรณคดีจาก
การอาน ไปประยุกตใชในชีวิตจริง
โดยใชกระบวนการเรียนรู กระบวนการกลุม กระบวนการเขียน กระบวนการอาน การวิเคราะห
การแกปญหา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝรูใฝเรียน รักการอาน การเขียน รักความเปนไทย มุงมั่น
ในการทํางาน สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น คุณคาในภาษาไทย
และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน ทองจําบทอาขยานที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1 ,ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6 ,ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1 , ม.2/4 , ม.2/6
ท 4.1 ม.2/2 , ม.2/3
ท 5.1 ม.2/1 ,ม.2/3 ,ม.2/5
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

๑๑๒

ท22102 ภาษาไทย 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
กิต

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง / ภาค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1.5 หนวย

อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น และข อโต แย ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ าน ศึ ก ษาการวิ เ คราะห แ ละจํ าแนก
ขอเท็จจริงจากงานเขียนขอมูลสนับสนุน และขอคิดเห็น จากบทความที่อาน ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อ การ
โนมนาวหรือความสมเหตุสมผล ของงานเขียน อานหนังสือ บทความ หรือคําประพันธอย างหลากหลายและ
ประเมินคุณคาหรือแนวคิดที่ไดจากการอาน เพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิต การเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควา การเขียนโครงงาน การเขียนวิเคราะหวิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง ในเรื่องที่
อานอยางมีเหตุผล วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็ น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตางๆ ศึกษาการ
พูดวิเคราะหและวิจารณจากเรื่องที่ฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การ
พูด รายงานเรื่องหรื อประเด็น ที่ ศึกษาค น ควา ศึ กษาหลั กการสร างคํ า ในภาษาไทย ใช คําราชาศั พท การ
วิเคราะหวิจารณวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน พรอมยกเหตุผลประกอบ สรุปความรู
และขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง
โดยใช กระบวนการเรี ย นรู กระบวนการกลุ ม กระบวนการเขี ย น กระบวนการอ าน การ
วิเคราะห การแกปญหา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝรูใฝเรียน รักการอาน การเขียน รักความเปน
ไทย มุงมั่นในการทํางาน สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาใน
ภาษาไทย และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันและมีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง
การดู และการพูด
รหัสตัวชี้วัด
ท1.1 ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม2/7,ม.2/8
ท2.1 ม.2/4,ม.2/5,ม.2/7,ม.2/8
ท3.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/5,ม.2/6
ท4.1 ม.2/1,ม.2/4,ม.2/5
ท5.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

๑๑๓

ท23101 ภาษาไทย 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวที่เปนบทความทั่วไป บทความปกิณกะ สารคดีเชิงประวัติ
งานเขียนเชิงสรางสรรค หนังสืออานนอกเวลา หนังสือตามความสนใจ หนังสืออานที่ครูและนักเรียนรวมกัน
กําหนด ระบุใจความสําคัญ เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน วิเคราะหวิจารณ
และประเมินคาจากการอาน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน มีมารยาทในการอาน คัดตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด เขียนคําขวัญ คําคม โฆษณา คติพจน สุนทรพจน เขียนอัตชีวประวัติ เขียนยอความ
เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงาน มีมารยาทในการเขียน การพูดในโอกาสตางๆ พูดโนมนาว การพูด
แสดงความคิดเห็น มีมารยาทในการฟง การดู การพูด วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน ระดับภาษา
ศึกษาคําที่มาจากภาษาตางประเทศ การใชทับศัพท ศัพทบัญญัติ คําคําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
กระบวนการเรียนรู กระบวนการกลุม กระบวนการเขียน กระบวนการอาน การวิเคราะห การแกปญหา
เกิดความรู ความเขาใจ ใฝรูใฝเรียน รักการอาน การเขียน รักความเปนไทย มุงมั่นในการ
ทํางาน สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาในภาษาไทย และนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม3/8 , ม3/9 , ม.3/1๐
ท 2.1 ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/9 , ม3/1๐
ท 3.1 ม.3/1 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม3/6
ท 4.1 ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

๑๑๔

ท23102 ภาษาไทย 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 1.5 หนวยกิต

การอ า นออกเสี ย งบทร อยกรอง กลอนบทละคร กลอนเสภา กาพย ย านี 11 กาพย ฉบั ง 16
โคลงสี่สุภาพ อานจับใจความจากสื่อตางๆ ขาวเหตุการณสําคัญ วรรณคดีในบทเรียน ประเมินขอมูลที่ได
จากการอาน วิจารณ ลําดับความเปนไปไดของเรื่องที่อาน มีมารยาทในการอาน เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง
ความคิดเห็น เขียนโตแยง เขียนวิเคราะห วิจารณ กรอกแบบสมัครงาน รายงาน โครงงาน มีมารยาทใน
การเขียน พูดรายงานการศึกษาคนควา พูดวิเคราะหวิจารณจากเรื่องที่ฟงและดู มีมารยาทในการฟง การดู
และการพูด การแตงโคลงสี่สุภาพ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น เกี่ยวกั บ
ศาสนา ประเพณี พิ ธี กรรม และเหตุการณ ในประวั ติศาสตร วิ เ คราะห วิ ถีไทยและคุณค าจากการอ าน
วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหคุณคาที่ไดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรม เพื่อไปประยุกตใชในชีวิต
จริง ทองบทอาขยาน และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามที่กําหนดและตามความสนใจ โดยใชกระบวนการ
เรียนรู กระบวนการกลุม กระบวนการเขียน กระบวนการอาน การวิเคราะห การแกปญหา
เกิดความรู ความเขาใจ ใฝรูใฝเรียน รักการอาน การเขียน รักความเปนไทย มุงมั่นในการ
ทํางาน สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาในภาษาไทย และนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/6 ,ม.3/7 , ม.3/10
ท 2.1 ม.36 , ม3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
ท 3.1 ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/6
ท 4.1 ม.3/6
ท 5.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

๑๑๕

ค21101 คณิตศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค
จํานวน 1.5 หนวยกิต

การศึกษา ฝกทักษะการหา ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจํานวนนับและการนําไปใช การนําความรูและ
สมบัติเกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชจํานวนเต็ม เศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม เศษสวนและ
ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและการหารจํานวนเต็ม โจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร ( A  10 n เมื่อ 1  A  10 และ
n เปนจํานวนเต็ม) การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การสราง
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต (ใชวงเวียนและ
สันตรง) สมบัติทางเรขาคณิตที่ตองการการสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ เชน ขนาดของมุมตรงขามที่เกิด
จากสวนของเสนตรงสองเสนตัดกัน และมุมที่เกิดจากการตัดกันของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการที่ไดใชไป
ในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเองและสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.1/2
ค 1.2 ม.1/1 , ม.1/3 , ม.1/4
ค 1.4 ม.1/1
ค 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
ค 5.2 ม.1/1
ค 6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด

๑๑๖

ค21102 คณิตศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

การศึกษา การเขียน เปรียบเทียบการบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษสวนและทศนิยม
โจทยปญหาเศษสวนและทศนิยม ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม การประมาณคา คาประมาณ
การปดเศษ ในสถานการณตางๆ การแกโจทยปญหาโดยใชการประมาณคา คูอันดับและกราฟ การอานและ
แปลความหมายกราฟบนระนาบพิกัดฉาก เขียนกราฟของความสัมพันธ กราฟและการนําไปใช สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ คําตอบของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โจทยสมการเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติ และ
สามมิติ ภาพ หนาตัด ภาพที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง และดานบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และ
รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ/กระบวนการในการคิ ด คํ า นวณ การแก ป ญ หา การให เ หตุ ผ ล การสื่ อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการที่ไดใชไปในการ
เรี ย นรู สิ่ ง ต า งๆและใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งสร า งสรรค รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค า และมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช า
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเองและสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.1/1
ค 1.2 ม.1/2
ค 1.3 ม 1/1
ค 3.1 ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6
ค 4.1 ม.1/1
ค 4.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5
ค 6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

๑๑๗

ค22101 คณิตศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

การศึกษา การคิดคํานวณ การแกโจทยปญหา และสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตไดในเนื้อหา
เกี่ ยวกั บอั ต ราส วน สั ด สว น ร อยละ และการนํ าไปใชในการแก โ จทยป ญหา การวั ด และการคาดคะเน
การวั ด ความยาว พื้ น ที่ การเลื อกใช ห น ว ยการวั ด และการเปรี ย บเที ย บหน ว ยความยาว หน ว ยพื้ น ที่
ในระบบเดี่ยวกันและตางระบบ การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร และน้ําหนัก และนําความรู
ที่ไดไปใชในการแกปญหา แผนภูมิรูปวงกลม อานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทาง
เรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และการนําไปใช ความเทากันทุกประการ ความเทากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูป
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่ง
ต า งๆ และใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งสร า งสรรค รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค า และเจตคติ ที่ ดี ต อ คณิ ต ศาสตร
สามารถทํางานอยางมีระบบระเบียบ มีความรอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.2/4
ค 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ค 2.2 ม.2/1
ค 3.2 ม.2/1 , ม.2/3 , ม.2/4
ค 4.2 ม.2/2
ค 5.1 ม.2/1
ค 6.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

๑๑๘

ค22102 คณิตศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

การศึกษา การคิดคํานวณ การแกโจทยปญหา และสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตไดในเนื้อหา
เกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง เศษสวนและทศนิยมช้ํา จํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ
รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง และการนําไปใชทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และการนําไปใช เสนขนาน สมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผล และการแกปญหา สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว แกสมการและโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่ง
ตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถ
ทํางานอยางมีระบบระเบียบ มีความรอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ค 1.2 ม.2/1 , ม.2/2
ค 1.3 ม.2/1
ค 1.4 ม.2/1
ค 3.2 ม.2/2
ค 4.2 ม.2/1
ค 5.2 ม.2/2
ค 6.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

๑๑๙

ค23101 คณิตศาสตร 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
รูปทรงเรขาคณิต ลักษณะและสมบัติของ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ระบบสมการ
เชิงเสน กราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน กราฟของสมการเชิงเสน
สองตัวแปร ความคลาย สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลาย
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และ
ปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการแกปญหา เขียนกราฟแสดง
ความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร อาน
และแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ แกระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร และนําไปใชแกปญหา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ สามารถแสดง
เหตุ ผ ลโดยการอ า งอิ ง ความรู ข อ เท็ จ จริ ง การสร า งแผนภาพเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาต า งๆ ในคณิ ต ศาสตร ใช
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4
ค 2.2 ม.3/1
ค 3.1 ม.3/1
ค 3.2 ม.3/1
ค 4.2 ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5
ค 6.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด

๑๒๐

ค23102 คณิตศาสตร 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว การเก็บรวบรวมขอมูล คากลางขอมูล คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลที่ไมไดแจก
แจงความถี่ การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอ ความนาจะเปนของเหตุการณจากการ
ทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น เทา ๆ กัน และความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ
สถิติและความนาจะเปนประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
การนําเสนอขอมูลทางสถิติ วิธีการที่หลากหลายแกปญหา เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล ภาษา
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง
ๆ ในคณิ ต ศาสตร และนํ าความรู หลั กการ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ไปเชื่ อ มโยงกั บ ศาสตร อื่น ๆ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวในการ
แกปญหา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
ของขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม และการนําไปใช นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม อาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการนําเสนอ หาความนาจะเปนของเหตุการณ
จากการทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น เทา ๆ กัน และใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ และสรุ ป ผลได อ ย า งเหมาะสม ใช ภ าษาและสั ญลั กษณ ท างคณิ ต ศาสตร ในการสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมาย และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนํา
ความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
รหัสตัวชี้วัด
ค 4.2 ม.3/1
ค 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ค 5.2 ม.3/1
ค 5.2 ม.3/1, ม.3/2
ค 6.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด

๑๒๑

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑
วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน ๑
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห การเรียนวิทยาศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจําแนกและองคประกอบของสาร
บริสุทธิ์ เซลล การลําเลียงสารเขาออกเซลล การสืบพันธและขยายพันธพืชดอก การสังเคราะหดวยแสง การลํา
เลี้ยงน้ํา ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด

ว ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑,
ม.๑/๑๒,ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘
ว ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗, ม.๑/๘
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒
วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน ๒
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถายโอนความรอน ลมฟาอากาศรอบตัว
มนุ ษ ย แ ละการเปลี่ ย นแปลงลมฟ า อากาศ โดยใช ก ารสื บ เสาะหาความรู การสํ า รวจตรวจสอบ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อให
เกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การ
นํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี จิ ต วิ ท ยาศาสตร จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และค า นิ ย มที่ เ หมาะสม
ตัวชี้วัด

ว ๒.๑
ว ๒.๒
ว ๒.๓
ว ๓.๒

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

๑๒๒
รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๓
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การทํ างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต ใช ความรู ทั กษะ และทรั พยากร โดยวิ เ คราะห
เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิ ตประจําวันในดานการเกษตรและ
อาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้ งเลือกใชวัส ดุ
อุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย
ตัวชี้วัด

ว ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๔
วิชา วิทยาการคํานวน ๑
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชขั้นตอนการแกปญหาอยางงาย การแสดงขั้นตอนการแก
ปญหาโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือ
สื่อ การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การสราง จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตาม
วัตถุประสงค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๒๓

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๑
วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน ๓ กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหาร
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ของมนุษยและสัตว รวมทั้งระบบประสาท
ของมนุษย ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ของมนุษย พฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งเรา
ภายนอกและภายใน หลักการและผลของการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ และเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพ
ติ ด ต อ ระบบต า ง ๆ ของร า งกาย และแนวทางในการป อ งกั น ตนเองจากสารเสพติ ด สมบั ติ ของธาตุ แ ละ
สารประกอบเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสาร
ดวยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และ
พลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิ กิริยาของสาร
ตาง ๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิ ตและสิ่งแวดลอม การใชสารเคมีอยางถูกตองปลอดภัย วิ ธี
ปองกันและแกไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
ในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา มีความสามารถในการสํารวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการ
อภิปราย เพื่อใหใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน ในการดํ ารงชี วิ ต และดู แลสิ่ ง แวดล อ ม มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค านิ ย มที่ เ หมาะสม และเข าใจว า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด

ว 1.1 ม.2/1, ม.2/2,
ว 3.1 ม.2/1, ม.2/2,
ว 3.2 ม.2/1, ม.2/2,
ว 8.1 ม.2/1, ม.2/2,
รวม 22 ตัวชี้วัด

ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6
ม.2/3
ม.2/3, ม.2/4
ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9

๑๒๔

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒
วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน ๔ กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกัน
ที่กระทําตอวัตถุ อธิบายแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว ทดลองและ
อธิบายการสะทอนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสวางที่มีตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืน
แสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหนาตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิ ดดิน การใช
ประโยชนและการปรับปรุงคุณภาพของดินกระบวนการเกิดและลักษณะองคประกอบของหิน สมบัติของหิน
จําแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปโตรเลียม ถาน
หิน หิ นน้ํามั น สํารวจและอธิ บายลั กษณะแหลงน้ําธรรมชาติ การใชป ระโยชนและการอนุรักษแหล งน้ําใน
ทองถิ่น การเกิดแหลงน้ําบนดิน แหลงน้ําใตดิน กระบวนและผลของการผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพา
การทับถมและการตกผลึก โครงสรางและองคประกอบของโลก โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา มีความสามารถในการสํารวจ ตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไป
ใชประโยชนในการดํารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่เหมาะสม และเขาใจวา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.2/1 , ม.2/2
ว 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ว 6.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม. 2/9 , ม.2/10
ว 8.1 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
รวม 24 ตัวชี้วัด

๑๒๕
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
คาดการณ แ นวโน ม เทคโนโลยี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากสาเหตุ ห รื อ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะหเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถิ่นสรุปกรอบของปญหา
รวบรวมวิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใตเงินไขและทรัพยากรที่มีอยูนําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ
วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ทดสอบประเมินผลและอธิบายปญหา
หรื อข อบกพรองที่ เกิ ดขึ้ นภายใต กรอบเงื่ อนไขพร อมทั้งหาแนวทางการปรับ ปรุ งแกไขและนําเสนอผลการ
แกปญหา ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณเครื่องมือกลไกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานไดอยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
ตัวชี้วัด

ว ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว
วิชา วิทยาการคํานวณ ๒
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จําเปนตอการแกปญหา ขั้นตอนการแกปญหา
การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข
และการวนซ้ํา เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
ขอมูล การสร างทางเลือกและประเมิ นผลเพื่อตัด สิน ใจซอฟตแวรและบริการบนอิน เทอรเ น็ต ที่ใช ในการ
จัดการขอมูล แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ขอตกลงและขอกําหนดการใชสื่อและแหลงขอมูล นําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอน
การแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือการแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทาง
เลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอื่น
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔

๑๒๖
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๑
วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน ๕ กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา วิ เ คราะห เข า ใจความหลากหลายของระบบนิ เ วศ การถ า ยทอดพลั ง งานในระบบนิ เ วศ
ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการแก ไ ข การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม สารพั น ธุ ก รรม การ
เปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต สมบั ติ ข องสสาร
องคประกอบของสสาร สมบัติของสสาร โครงสราง และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ ย นแปลงสถานะของสสาร สารละลาย ปฏิ กิ ริ ย าเคมี โดยใช การสื บ เสาะหาความรู การสํ า รวจ
ตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและ
การอภิป ราย เพื่ อใหเ กิด ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่ อสารสิ่งที่เ รีย นรู มี ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ การแก ปญหา การนํ าความรู ไปใชในชีวิต ประจําวั น มี จิตวิ ทยาศาสตร จริย ธรรม คุ ณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด

ว ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
ว ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑
ว ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,ม.๓/๗, ม.๓/๘,
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๑๒๗
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๒
วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน ๖ กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห เขาใจพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่น
แมเหล็กไฟฟา การนําไปใชประโยชน องคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็ ก ซี ดาวฤกษ และระบบสุ ริ ย ะ รวมทั้ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ภ ายในระบบสุ ริ ย ะที่ ส ง ผลต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคน ขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิด ความรู
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด

ว ๒.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑
ม.๓/๑๒, ม.๓/๑๓, ม.๓/๑๔, ม.๓/๑๕, ม.๓/๑๖,ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘, ม.๓/๑๙, ม.๓/๒๐,
ม.๓/๒๑
ว ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

๑๒๘
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๑)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษา วิ เ คราะห ส าเหตุ ห รื อป จ จั ย ที่ ส งผลต อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ความสั มพั น ธ ของ
เทคโนโลยีกับศาสตรอื่น ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่
จําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดานการเกษตร อาหาร พลังงาน และการขนสงและ
สรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย
ตัวชี้วัด

ว ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว
วิชา วิทยาการคํานวน ๓
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต (ภาคเรียนที่ ๒)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พัฒนาพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น อยางสรางสรรค รวบรวมขอมูล ประมวลผล
ประเมินผล นําเสนอขอมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่
หลากหลาย ประเมินความ นาเชื่อถือของ ขอมูล วิเคราะห สื่อและผลกระทบจาก การใหขาวสารที่ผิ ด เพื่อ
การใช งานอยางรูเทา ทัน ใชเทคโนโลยี สารสนเทศอยาง ปลอดภัยและมี ความรับผิดชอบ ตอสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร ใช ลิขสิทธิ์ของผูอื่น โดยชอบธรรม
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๑๒๙

ส21101 สังคมศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มี
ตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุ
กรกิ ริ ย า ประวั ติ พ ระมหากั ส สปะ พระอุ บ าลี อนาถบิ ณ ฑิ ก ะ นางวิ ส าขา พระเจ า -อโศกมหาราช
พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ ชาดกในเรื่อง อัมพ-ชาดก ติตติรชาดก
ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง
ความสํ าคั ญของพระพุ ทธศาสนาที่ มีต อ สภาพแวดล อมในสั งคมไทย รวมทั้ ง การพั ฒ นาตนและครอบครั ว
ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย เสนแบง
เวลาของประเทศไทยกับทวีปตางๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทําเล
ที่ ตั้ ง กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ป จ จั ย ทางกายภาพและสั ง คมที่ มี ต อ การเลื่ อ นไหลของความคิ ด
เทคโนโลยี สินคาและประชากร การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และความรวมมือของประเทศตางๆ ที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร คานิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคมซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเปนมา หลักการและความสําคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย
บทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
หลักการ เจตนารมณโครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันโดยสังเขป
บทบาทการถวงดุลของอํานาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยสังเขป บทบาทการถวงดุลของอํานาจ
อธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และวัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการสรางความสัมพันธ หรืออาจ
นําไปสูความเขาใจผิดตอกัน กฎหมายคุมครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
โดยใชกระบวนการ วิเคราะห เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
นํ า ไปพั ฒ นาแก ป ญ หาของตนเองและครอบครั ว รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความเขาใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
รักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/1, ม. 1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
ส 5.1 ม.1/1, ม.1/2
ส 5.2 ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4
ส 3.1 ม.1/1, ม.1/2
ส 3.2 ม.1/3, ม.1/4
ส 2.1 ม.1/2, ม.1/4
ส.2/2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

๑๓๐
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
ส21102 ประวัติศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ความสัมพันธและความสําคัญของ
อดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต ที่มาและตัวอยางการใชศักราชในเอกสารประวัติศาสตรไทย วิธีการเทียบ
ศักราชตามแบบตางๆ การนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยที่มีอยูใน
ท อ งถิ่ น และเหตุ ก ารณ สํ าคั ญสมั ย สุ โ ขทั ย ประวั ติ ศ าสตร ไ ทยสมั ย ก อ นสุ โ ขทั ย ในดิ น แดนไทยโดยสั งเขป
รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย
เพื่อใหเ กิดความรู ความเขาใจถึ งความสํ าคัญของเวลาและยุคสมัย ทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิ ธี การทางประวั ติ ศ าสตร ม าวิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ ต างๆ อย า งเป น ระบบ เข า ใจความเป น มาของชาติ ไ ทย
พัฒนาการดานตางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักชาติ ศาสน กษัตริย
ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/,1 ม.1/2, ม.1/3
ส 4.3 ม 1/1
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

๑๓๑

ส 21103 สังคมศึกษาฯ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข (ธรรมที่ควรรู) ในเรื่อง ขันธ 5 (ธาตุ4)
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิกเจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไมคบ คน
พาล คบบัณฑิต บูชาผูควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิต ในเรื่อง ย เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเชนใดยอมเปน
เชนนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตาน (จงเตือนตนดวยตน) นิสมฺม กรณ เสยฺโย (ใครครวญกอนจึงทําดีกวา) ทุรา
วาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนที่ครองไมดีนําทุกขมาให) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนําไปพัฒนา แกปญหาของ
ตนและครอบครัวในการดํารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและ
และการดําเนินชีวิตดวย วิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ (วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออก) สวดมนตแผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปานสติ การบําเพ็ญประโยชนตอศา
สนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา การจัดโตะหมูบูชา การ
จุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคําอาราธนาตางๆ
ประวัติ ความสําคัญ และการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของ ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีปตางๆ
ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทําเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม ป จ จั ย ทางกายภาพและสั ง คมที่ มี ต อ การเลื่ อ นไหลของความคิ ด เทคโนโลยี สิ น ค า และประชากร
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และความรวมมือของประเทศตางๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ศึกษา ความเปนมา หลักการและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอ
สังคมไทย บทบาทหนาที่และความแตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพา
อาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน และ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภู มิภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต และวั ฒ นธรรมที่ เ ป น ป จ จัย ในการสร างความสั มพั น ธ ที่ดี
ปฏิบั ติต นเปนประโยชนต อสั งคมและประเทศชาติ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายคุ มครองเด็ก กฎหมายการศึ กษา
กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง
โดยใชกระบวนการวิเคราะห ฝกปฏิ บัติเพื่อใหเกิ ดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต นําไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
ดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปน
ไทย มีจิตสาธารณะ กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุ รักษ ทรัพยากร
และสิ่ งแวดลอม เพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน เกิด ความรู ความเขาใจ ระบบ และสถาบั นทางเศรษฐกิจ ต างๆ
ความสัมพันธเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอ ยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้ง
เขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก

๑๓๒
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11
ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม,1/5
ส 5.1 ม.1/1, ม1/3
ส 5.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
ส 3.1 ม.1/3
ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2
ส 2.1 ม.1/1, ม.1/3
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

ส 21104 ประวัติศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้ง
และสภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตางๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือผานการรวมกลุมเปนอาเซียนที่ถือวาเปนพัฒนาการของ
ภูมิภาค ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของอารย-ธรรม
โบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปจจุบัน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของเหตุการณทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ เขาใจความเปนมาของชาติไทย พัฒนาการดาน
ตางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/1, ม.1/2
ส 4/3 ม.1/2, ม.1/3
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

๑๓๓

ส22101 สังคมศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต

การศึกษาประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น รวมทั้งการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศเพื่อนบาน ความสําคัญ
ของพระพุทธ ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ชวยเสริมสราง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะที่เปนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติและมรดกของชาติ ความสําคัญของ
พระพุ ทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนั บถือ การพั ฒนาชุ มชน การจั ดระเบียบสั งคม พุทธประวัติ หรือประวั ติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด รวมทั้งการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา
และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี ตามที่กําหนด และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กระบวนการในการตรากฎหมาย ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุน
และการออม ปจจัยการผลิตสินคาและบริการและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการ ระบบ
เศรษฐกิจแบบตางๆ ที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
โดยใชการอธิบาย อภิปราย การยกตัวอยาง วิเคราะหและการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา
วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของ
ทวีปยุโรป และแอฟริการะบุแนวทางการอนุรักษและสิ่งแวดลอม ในทวีปยุโรป และแอฟริกา
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6
ส 1.2 ม.2/1,ม.2/2
ส 2.1 ม.2/1,ม.2/2
ส 2.2 ม.2/1
ส 3.1 ม.2/1,ม.2/2
ส 3.2 ม.2/1,ม.2/2
ส 5.1 ม.2/1
ส 5.2 ม.2/1,ม.2/2
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

๑๓๔

ส 22102 ประวัติศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึ กษาวิ ธี ป ระเมิ น ความน า เชื่ อถื อของหลั ก ฐานทางประวั ติ ศาสตร ในลั ก ษณะต าง ๆ อย างง า ย ๆ
เช น การศึ กษาภู มิ ห ลั งของผู ทําหรื อผู เ กี่ ย วข อง สาเหตุ การจั ด ทํ า ช ว งระยะเวลาการจั ด ทํ าหรื อจั ด สร าง
หลักฐาน รูปลักษณของหลักฐานทางประวัติศาสตรวาเปนหลัก ฐานชั้นตน หรือหลักฐานชั้นรอง (โครงสราง
สรางขึ้นเมื่อไหร สรางขึ้นทําไม เชื่อถือไดหรือไม) ความสําคัญของการวิเคราะหตีความขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวั ติ ศาสตร พั ฒนาการของอาณาจัก รอยุ ธยาและธนบุรี ในด านต าง ๆ เกี่ ย วกั บการสถาปนาอาณาจั กร
ปจจัยที่สงผลตอความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการดานการเมืองการปกครอง
สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ
โดยใชทักษะการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การตีความ การแยกแยะ การเปรียบเทียบ เพื่อให
ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค า ความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร และวิ ธี การทางประวั ติ ศาสตร ในการวิ เ คราะห
ตรวจสอบ ประเมินคุณคาของขอมูลที่มีอยูอยางหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1
ส 4.2 ม.2/1
ส 4.3 ม.2/1
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

๑๓๕

ส22103 สังคมศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต

การศึ กษาโครงสร า ง และสรุ ป สาระสั งเขปของพระไตรป ฎ ก หรื อ คั มภี ร ข องศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ
หลักธรรมคุณ และขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ฝกการพัฒนาจิต
เพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ การพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ การสวดมนต การแผเมตตา การบริหารจิตและการเจริญปญญาดวยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การดํารงตนอยางหมาะสมในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก คุณคาของศาสนพิธี และปฏิบัติตนไดถูกตอง อธิบายคําสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทาง
ศาสนา และปฏิบัติตนไดถูกตอง ความแตกตางของศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อ
นําไปสูการยอมรับ และความเขาใจซึ่งกันและกัน การศึกษาบทบาท ความสําคัญ และความสัมพันธของ
สถาบันทางสังคม ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน ศึกษาขอมูล ขาวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบ
ตอสังคมไทยสมัยปจจุบันพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการคุมครอง
สิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค การกระจายของทรัพยากร ในโลกที่สงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ การแขงขันทางการคา ในประเทศและตางประเทศที่สงผลตอ คุณภาพสินคา ปริมาณการ
ผลิต และราคาสินคา ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ปญหา
เกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล อมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทวี ปยุ โ รป และแอฟริกา เหตุ และผลกระทบที่ ป ระเทศไทยได รั บ จากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และแอฟริกา
โดยใชกระบวนการการคิด วิเคราะห อธิบาย อภิปราย และเสนอแนวทางการแกปญา รวมทั้งการ
ปฏิบัติการสวดมนตแผเมตตาเจริญวิปสสนา สํารวจ อภิปรายประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป และแอฟริกา วิเคราะหเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ในทวีปยุโรปและแอฟริกา
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10,ม.2/11
ส 1.2 ม.2/ 3,ม.2/4
ส 2.1 ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5
ส 2.2 ม.2/2
ส 3.1 ม.2/3,ม.2/4
ส 3.2 ม.2/3,ม.2/4
ส 5.1 ม.2/2
ส 5.2 ม.2/3,ม.2/4
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

๑๓๖

ส 22104 ประวัติศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาขอมูลสารสนเทศที่อยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร โดยสามารถแยกแยะ ความจริงกับ
ขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในหลักฐาน รวมทั้งแยกแยะขอคิดเห็น กับขอเท็จจริง
จากขอมูล ตั วอยางการประเมินความนาเชื่อถือของหลั กฐานทางประวัติศาสตรไทยที่อยู ในทองถิ่นของ
ตนเอง และหลักฐานสมัยอยุธยา เหตุการณสําคัญในสมัยสมัยอยุธยาและธนบุรี เชน การเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 และการกูเอกราช การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และการกูเอกราช ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี เชน การควบคุมกําลังคน ศิลปกรรมไทย วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยสมัยอยุธยา และ
ธนบุรี เชน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ
มหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ไทย เห็นความพยายามของบรรพบุรุษที่ปกปองชาติไทยและสรางสรรค ความเจริญสืบตอมาถึงปจจุบัน
โดยใชการวิเคราะห อธิบายเหตุการณสําคัญ ใชทักษะการรวบรวม การวิเคราะห การอางอิง
การสังเคราะห การสรุป การตีความ เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1,ม.2/2
ส 4.2 ม.2/2
ส 4.3 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

๑๓๗

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 23101 สังคมศึกษา 5
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต
การอธิ บายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ต นนั บถื อสู ประเทศต าง ๆ ทั่ วโลกวิเ คราะห
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุข
แกโลกอภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การดําเนินชีวิต
และข อคิด จากประวัติส าวก ชาดก/เรื่องเล าและศาสนิกชนตั วอย าง สังฆคุณ และขอธรรมสําคั ญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน การทํางาน
และการมีครอบครัว การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยหรือการพัฒนาจิต สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริ ญ
ปญญาดวยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิต
ของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ ความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพงในการ
ปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศ และการลดความขัดแยง การดํารงชีวิตอยางมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต
โดยใช วิ เ คราะห อภิ ป ราย ฝ ก ปฎิ บั ติ ต นศึ ก ษารวบรวม ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจ เห็ น คุ ณ ค า
การปฏิ บั ติ ต นตามหลั กธรรมในการพั ฒ นาตน เพื่ อเตรี ย มพร อมสํ าหรั บ การทํ างาน และการมี ครอบครั ว
การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ อนุรักษ เสนอแนวคิด และมีสวน
รวมในการปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนอนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะหและใชขอมูลสารสนเทศอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ มี จิ ต สํ านึ กและมี ส ว นร ว มในการอนุ รักษ ทรั พยากรและสิ่ งแวดล อมเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
การรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เขาใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปน
ไทย มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม. 1/1,
ม. 1/10
ส 2.1 ม. 1/1,
ส 3.1 ม. 1/1,
ส 5.1 ม. 1/1,

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

๑๓๘
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 23102 ประวัติศาสตร 5
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 0.5 หนวยกิต
การศึ กษาเหตุการณ สําคัญในสมัย รัต นโกสิน ทร วิเ คราะห ผลของการเปลี่ ยนแปลงที่ นําไปสู ความ
รวมมือ และความขัดแยง ในคริสตศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปญหาที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตรของภูมิภาคตางๆของโลก ที่มีผลตอพัฒนาการ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคตางๆของโลก อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20 เชน สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 สงครามเย็ น
องคการความรวมมือระหวางประเทศ
โดยใชวิธีการทางปรัวติศาสตร วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผล
ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจตามขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร
สําหรับการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตนเอง เปนระบบพัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะอยู
รวมกันอยางสงบสุข รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทํางานรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1 , ม.3/2
ส 4.2 ม.3/1 , ม.3/2
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

๑๓๙
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 23103 สังคมศึกษา 6
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 1.5 หนวยกิต
การศึกษาหนาที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนตอสาวก ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ
ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม ประวัติวันสําคัญทางศาสนา แสดงตนเปนพุทธ
มามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชน แนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ ระบอบการปกครองแบบ
ตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแกไข บทบาท
หนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอบุคคล กลุมคน
และประเทศชาติ บทบาทความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะ เงินเฟอ เงินฝด ผลเสียจากการวางงาน และแนวทางแกปญหา วิธีการกีดกันทางการคาในการคา
ระหวางประเทศ การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทาง
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ผลกระทบ
ตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที่สงผลตอประเทศไทย
โดยใช ก ารวิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บ อธิ บ าย สรุ ป ประเด็ น เสนอแนวคิ ด ความคิ เ ห็ น สํ า รวจ
ใหเกิดความรูความเขาใจการประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ ปลูกจิตสํานึกในดานการ
บํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน และการทําหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี สามารถเสนอแนวทางการ
แกไขปญหา มีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แสดงความคิดเห็นตอนโยบาย และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอบุคคล กลุมคน ประเทศชาติ เสนอแนวทางการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต มีเหตุผลในความคิดผลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ที่สงผลตอประเทศไทย รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทํางานรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3,
ส 2.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3,
ส 3.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3,
ส 5.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม.1/3,
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/6, ม. 1/7
ม. 1/4
ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/6
ม. 1/4

๑๔๐
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส 23104 ประวัติศาสตร 6
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาค จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีในการสรางสรรค
ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมือง การปกครอง
สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรที่มี
ผลตอการพัฒนาชาติไทย การทําสนธิสัญญาเบาวริงสมัยรัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การ
เขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สาเหตุปจจัย และผลของเหตุการณตางๆ ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยในสมัยรัตนโกสินทรบทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก
โดยวิเคราะหสาเหตุ ปจจัยและผล พัฒนาการของไทย สมัยรั ตนโกสินทรในดานตางๆวิเคราะห
ปจ จั ย ที่ สงผลต อความมั่ น คงและความเจริ ญรุ งเรื องของไทยในสมั ย รัต นโกสิ นทร วิ เ คราะห ภู มิปญญาและ
วั ฒ นธรรมไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร และอิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาชาติ ไ ทยวิ เ คราะห บ ทบาทของไทยในสมั ย
ประชาธิปไตย ที่สงผลตอประเทศไทยรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางานรักความเปนไทยมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

๑๔๑

คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ 21101 สุขศึกษา ( รายวิชาพื้นฐาน )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ( 0.5 หนวยกิต )
ศึกษาความสําคัญของระบบประสาทและระบบตอมไรทอที่มีผลตอสุขภาพการเจริญเติบโต
และพัฒ นาการของวั ยรุน วิ ธีดู แลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไร ทอให ทํางานตามปกติ ภาวการณ
เจริญเติบโตทางรางกายของรางกาย ของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให
เจริญเติบโตสมวัย อธิบายวิธีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและพัฒนาการทางเพศ
อยางเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ โดยใชทักษะตาง ๆ และนํา
ความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะหปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบตอสุ ขภาพ การควบคุ ม
น้ําหนัก การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาล
และเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกัน รวมทั้งแสดง
ความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผูอื่นใหลด เลิกสาร
เสพติดดวยกระบวนการและทักษะตาง ๆ อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่
นําไปสูการพัฒนาทักษะการเลนกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใชทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬาอยางละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอยางนอย 1 กิจกรรม ความสําคัญของการออกกําลังกายและ
การเลนกีฬาที่เลือกและการเลนกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน ความแตกตางระหวางวิธีการเลน
กีฬาของตนเองกับผูอื่น
โดยใชกระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห การแสวงหา การ
แสดง การเพิ่มพูนความสามารถ และนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น ภายใตกรอบแนวทางตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผูอื่น การปรับปรุงและการ
นําไปใชอยางเปนระบบ การรวมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค การ
ควบคุมน้ําหนักตนเอง และการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
เพื่อให เห็ นคุ ณค าในการดูแลรั กษาสุ ขภาพ รักการเรีย นรู สุขศึกษาและพลศึ กษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแกไขปองกันปญหา เห็นความสําคัญของการออก
กําลังกายและเลนกีฬาจนเปนวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ทักษะในการดํารงชีวิต และนําความรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่นและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด

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

๑๔๒
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ 21102 พลศึกษา ( เทเบิลเทนนิส ) ( รายวิชาพื้นฐาน )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ( 0.5 หนวยกิต )
ศึกษาประวัติ ความเปนมาและวิวัฒนาการของการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชนของการ
เลนกีฬาเทเบิลเทนนิส อุปกรณ สนาม สถานที่ใชในการแขงขันและการดูแลรักษาอุปกรณ วิธีการเสริมสราง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส มารยาท กฎ กติกา และมี
ทักษะพื้นฐานในการเลน เชน การจับไม การตีลูกหนามือ หลังมือ การเสิรฟ การตบ การตีลูกตัด การตีลูกหมุน
ลูกหยอด รูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะกลไกในการออกกําลัง
กายโดย การรวมเลนกีฬา รูคุณคาของการออกกําลังกาย กลยุทธในการเลนกีฬาสากล ความมีน้ําใจ และ
ประโยชน ของการทํ างานเป นที ม การแข งขั น ความสําคั ญของการมี สุ ขภาพดี หลั กและวิธี การเสริ มสร าง
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบ อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นําไปสูการ
พัฒนาทักษะการเลนกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใชทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา
อยางละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอยางนอย 1 กิจกรรม ความสําคัญของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬาที่เลือกและการเลนกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน ความแตกตางระหวางวิธีการเลนกีฬาของ
ตนเองกับผูอื่น
โดยนําเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหมมาสอนและใชในการฝกปฏิบัติ มุงเนนให
ผูเรียนใชกระบวนการแสวงหาความรู การฝกทักษะโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การ
เลน เกมและกีฬาเทเบิ ลเทนนิส เปน เครื่ องมือและแนวทางในการฝกทั กษะพื้น ฐานในการเลน กีฬาเทเบิ ล
เทนนิส รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การสรางเจตคติที่ดี และสามารถนําไปปฏิบัติอยู
เปนประจําอยางสม่ําเสมอ
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการเล น กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวิ นั ย ใฝ เ รีย นรู อยูอย างพอเพี ย ง มุงมั่ น ในการทํ างาน รั กษาความเป น ไทย มี ความรั บผิ ด ชอบ มี จิ ต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักและเห็นคุณคาและเจตคติที่ดีในการ
ออกกําลังกาย ใชเวลาว างใหเกิ ดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติ ด สามารถนําไปประยุกต ใชใหเกิ ด
ประโยชนแกตนเอง ชุมชน และสังคมสวนรวมอยางเปนสุข
ตัวชี้วัด

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

๑๔๓
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ 22101 สุขศึกษา ( รายวิชาพื้นฐาน )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ( 0.5 หนวยกิต )
อธิบายการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาในวัยรุน โดยระบุ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกดาน วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่อง
เพศ ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน อธิบายวิธีการปองกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส และการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ความเสมอภาคทางเพศและการ
วางตัวสามารถเลือกใชบริการทางสุขภาพอยางมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะหผลของการใชเทคโนโลยีที่มีตอ
สุขภาพ รวมถึงวิเคราะหความเจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพและนําความรูไปใชประโยชนใน
การดํ ารงชี วิ ต ตามหลั กแนวการคิ ด ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความสั มพั น ธ ร ะหว างสุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณและความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ระบุวิธีการ ปจจัยและแหลงใหการชวยเหลือ ฟนฟูผูติดสารเสพติด อธิบายวิธีการ
หลี กเลี่ ยงพฤติ กรรมเสี่ย งและสถานการณเ สี่ ยง สามารถใชทักษะชีวิ ต ในการปองกัน ตนเองและหลี กเลี่ ย ง
สถานการณคับขันที่อาจนําไปสูอันตราย
โดยใชกระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห การแสวงหา การ
แสดง การเพิ่มพูนความสามารถ และนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น ภายใตกรอบแนวทางตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผูอื่น การปรับปรุงและการ
นําไปใชอยางเปนระบบ การรวมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การปองกันตนเอง การวางตัวและการ
เลือกใชบริการทางสุขภาพ และการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
เพื่อให เห็ นคุ ณค าในการดูแลรั กษาสุ ขภาพ รักการเรีย นรู สุขศึกษาและพลศึ กษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแกไขปองกันปญหา เห็นความสําคัญของการออก
กําลังกายและเลนกีฬาจนเปนวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ทักษะในการดํารงชีวิตและนําความรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่นและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด

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

๑๔๔
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ 22102 พลศึกษา ( กรีฑา ) ( รายวิชาพื้นฐาน )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ( 0.5 หนวยกิต )
ศึ กษาประวั ติ ความเป น มาและความรู ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ กรี ฑา ประโยชน ของการเล น กรี ฑ า
มารยาทในการเปนผูเลนและผูชมกรีฑาที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณกรีฑา ปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลู ทักษะ
การตั้งตนออกวิ่ง ทักษะทาทางการตั้งตนออกวิ่ง หลักวิธีการตั้งตนออกวิ่ง ทักษะการวิ่งระยะสั้น ทักษะการวิ่ง
ระยะกลาง ทักษะการวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การเขาสูเสนชัย ทักษะกรีฑาประเภทลาน กฎ กติกาการ
แขงขันกรีฑา และความปลอดภัยในการเลนกรีฑา นําผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวและนําขอมูลมาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบ
การเคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาทักษะการเลนกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช
ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอยางละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอยางนอย 1 กิจกรรม ความสําคัญของการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬาที่เลือกและการเลนกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน ความแตกตาง
ระหวางวิธีการเลนกีฬาของตนเองกับผูอื่น
โดยนําเทคนิคการเรีย นการสอนกรีฑามาสอนและใชในการฝกปฏิบั ติ มุงเนนใหผูเรียนใช
กระบวนการแสวงหาความรู การฝกทักษะโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมและ
การเลน กรีฑา เปนเครื่องมือและแนวทางในการฝกทักษะพื้ นฐานในการเล นกรีฑา รวมทั้งการเสริมสราง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวของกับการเลนกรีฑา ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา การสรางเจตคติที่ดี และสามารถนําไปปฏิบัติอยูเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะพื้นฐานในการเลนกรีฑา มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู
อย า งพอเพี ย ง มุ ง มั่ น ในการทํ า งาน รั ก ษาความเป น ไทย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี จิ ต สาธารณะ มี ค วาม
รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักและเห็นคุณคาและเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง
ชุมชน และสังคมสวนรวมอยางเปนสุข
ตัวชี้วัด

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

๑๔๕
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ 23101 สุขศึกษา ( รายวิชาพื้นฐาน )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ( 0.5 หนวยกิต )
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา แตละชวง
ของชีวิต วิเคราะหอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน วิเคราะหผลของสื่อที่มี
ตอการเจริญเติบโตและพัฒ นาการของวัยรุน อธิบายอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตั้งครรภ รวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การเสนอแนว
ทางการปองกัน แกไขความขัดแยงในครอบครัว สามารถกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ เสนอแนวทางปองกันโรคที่เปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวย
และการตายของคนไทย รวบรวมขอมูล และเสนอแนวทางแก ไขปญหาสุ ขภาพในชุมชนของตนเอง มีการ
วางแผนและจั ด เวลาในการออกกํ าลั งกาย การพั กผ อ นและการสร างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและพั ฒ นาได ต ามความแตกต างระหว างบุ คคลและนํ าความรู ไ ปใช ป ระโยชน ในการ
ดํารงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะหปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
ที่มีผลตอสุขภาพและแนวทางปองกัน การหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงและชักชวนเพื่อนใหหลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรงในการแกปญหา อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะหถึงความสัมพันธ
ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติและแสดงวิธีการ
ชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี
โดยใชกระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห การแสวงหา การ
แสดง การเพิ่มพูนความสามารถ การเลน การรวมกิจกรรมและนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น
การออกกําลั งกายและการเลื อกเขามาร วมเลน การประเมิน การเลน ของตนเองและผูอื่น การปฏิ บัติ การ
วางแผน การนําไปใชในการเลนอยางเปนระบบ การรวมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกําหนดและ
การเลือกการบริโภคและอุปโภค การปองกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บปวย การวางแผนและจัดเวลาในการ
ออกกําลังกายและการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
เพื่อให เห็ นคุ ณค าในการดูแลรั กษาสุ ขภาพ รักการเรีย นรู สุขศึกษาและพลศึ กษา มีทักษะ
กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแกไขปองกันปญหา เห็นความสําคัญของการออก
กําลังกายและเลนกีฬาจนเปนวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ทักษะในการดํารงชีวิต และนําความรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่นและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด

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

๑๔๖
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ 23102 พลศึกษา ( ฟุตซอล ) ( รายวิชาพื้นฐาน )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน ( 0.5 หนวยกิต )
ศึกษาประวัติ ความเป น มาและวิวั ฒนาการของกี ฬาฟุต ซอล ประโยชน ของการเล นกี ฬาฟุ ตซอล
สนามที่ใชในการแขงขันและการดูแลรักษาอุปกรณ วิธีการเสริมสรางสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่
เกี่ยวของกับการเลนกีฬาฟุตซอล ทักษะการเคลื่อนที่และการทรงตัว ทักษะการสรางความคุนเคยกับลูกฟุต
ซอล ทักษะการหยุดและบังคับลูก ทักษะการสงและการสนับสนุนการเลนฟุตซอล ทักษะการโหมงลูกฟุตซอล
ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล ทักษะการยิงประตูและทักษะการเปนผูรักษาประตู ( ตามความถนัดและความสนใจ
ของแตละบุคคล )
โดยนํ า เทคนิ ค การสอนกี ฬ าฟุ ต ซอลสมั ย ใหม มาสอนและใช ในการฝ กปฏิ บั ติ มุ งเน น ให ผู เ รี ย นใช
กระบวนการแสวงหาความรู การฝกทักษะโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมและ
กีฬาฟุตซอล เปนเครื่องมือและแนวทางในการฝกทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาฟุตซอล รวมทั้งการเสริมสราง
สมรรถภาพเพื่ อสุ ขภาพและสมรรถภาพที่ เ กี่ ย วข องกั บ การเล น กี ฬาฟุ ต ซอล ทั้ งทางด านร างกาย จิ ต ใจ
อารมณ สังคม และสติปญญา การสรางเจตคติที่ดี และสามารถนําไปปฏิบัติอยูเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู
อย า งพอเพี ย ง มุ ง มั่ น ในการทํ า งาน รั ก ษาความเป น ไทย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี จิ ต สาธารณะ มี ค วาม
รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักและเห็นคุณคาและเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง
ชุมชน และสังคมสวนรวมอยางเปนสุข
ตัวชี้วัด

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

๑๔๗

ศ 21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติงานทัศนศิลปในเรื่อง ความแตกตางและความคลายคลึงกันของทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลปและสิ่งแวดลอม ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
เอกภาพ ความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปนหรืองานสื่อผสม การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรืองาน
กราฟก การประเมินงานทัศนศิลป ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและทองถิ่น งานทัศนศิลปภาคตาง
ๆ ในประเทศไทย ความแตกตางของงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและสากล ศึกษาและปฏิบัติงานทัศนศิลป
ในเรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรืองานกราฟก การประเมินงานทัศนศิลป ลักษณะ รูปแบบงาน
ทัศนศิลปของชาติและทองถิ่น งานทัศนศิลปภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ความแตกตางของงานทัศนศิลปใน
วัฒนธรรมไทยและสากล
กิจกรรมการเรียนรูเปนการใหผูเรียน บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป
และสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปน
เอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะใกล ไกล เปน 3 มิติ สรางสรรค
งานปนหรือสื่อผสมเปนเรื่องราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของ
งาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรือกราฟกอื่น ๆ ในการนําเสนอความคิดและขอมูล ประเมินงานทัศนศิลป
และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอื่นโดยใชเกณฑที่กําหนดให ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปจจุบัน ระบุและเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลปของภาคตางๆ ในประเทศไทย เปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงาน
ทัศนศิลป ของวัฒนธรรมไทยและสากลเพื่อใหผูเ รียนรูและเข าใจทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ สามารถ
สรางสรรคงานทางทั ศนศิล ป ๒ มิติ และ ๓ มิ ติ เพื่ อสื่อความหมายและเรื่องราวตางๆ ไดอยางมี คุณภาพ
วิเ คราะห รูป แบบ เนื้อหาและประเมิ นคุ ณคางานทัศนศิ ล ปของตนเองและผูอื่น สามารถออกแบบรู ปภาพ
สัญลักษณหรือกราฟกในการนําเสนอความคิดและขอมูล ตระหนัก ชื่นชมและเห็นคุณคาของงานทัศนศิลปที่
เป นมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปญญาทองถิ่ น ภูมิปญญาไทยและสากล สามารถนําความรูทางทัศนศิ ลป ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
ศ 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

๑๔๘

ศ21102 ศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและฝกปฏิบัติดนตรีในเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี เสียงรองและเสียงของเครื่อง
ดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ การรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรอง วงดนตรีพื้นเมือง
วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล การถายทอดอารมณของบทเพลง การนําเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ การประเมิน
คุณภาพของบทเพลง การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี บทบาทและอิทธิพลของดนตรี องคประกอบของ
ดนตรีในแตละวัฒนธรรม ศึกษาและฝกปฏิบัตินาฏศิลปในเรื่องการปฏิบัติของผูแสดงและผูชม ประวัตินักแสดง
ที่ชื่นชอบ การพัฒนารูปแบบของการแสดง อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลตอพฤติกรรมของผูชม นาฏยศัพท
ทางการละครในการแสดง ภาษาทาและการตีบท ทาทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ ระบําเบ็ดเตล็ด รํา
วงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลปบทบาทและหนาที่ของฝายตาง ๆ ในการจัดการแสดง การสรางสรรค
กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบงฝายและหนาที่ใหชัดเจน หลักในการชมการแสดง ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป ประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย
กิจกรรมการเรียนรูดานดนตรีเปนการใหผูเรียนอาน เขียน รองโนตไทยและสากล เปรียบเทียบเสียง
รองและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจาวัฒนธรรมที่ตางกัน รองเพลงและใชเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลงดวย
บทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ แสดงความ
คิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง -เบาแตกตางกัน เปรียบเทียบอารมณ
ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท นําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเดนที่ทํา
ใหงานนั้นนาชื่นชม ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
อยางระมัดระวังและรับผิดชอบ อธิบายบทบาท ความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย กิจกรรม
การเรียนรูในการใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ
ใชทักษะการทํางานเปนกลุมในกระบวนการผลิตการแสดง ใชเกณฑงาย ๆ ที่กําหนดใหในการพิจารณา
คุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง การแสดงทาและการเคลื่อนไหว ระบุปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทยและละครพื้นบาน บรรยายประเภทของละครไทยในแต
ละยุคสมัย เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจ แสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็น
และความรูสึกที่มีตอดนตรีและนาฏศิลปอยางอิสระ สรางและนําเสนอผลงานทางดานดนตรีและนาฏศิลปโดย
ใชทักษะพื้นฐานใหไดผลตามตองการและสามารถสื่อสารใหผูอื่นเข าใจได มีทักษะในการทํางานเปนกลุม เห็น
ความสําคัญของการสรางสรรคงานดานดนตรีและนาฏศิลป ตระหนัก ชื่นชมและเห็นคุณคาดนตรีและนาฏศิลป
อนุรักษและรวมสืบสานงานดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

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

๑๔๙
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ 22101 ศิลปะ (ทัศนศิลป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน
วัฒนธรรมตางๆ ที่สะทอนถึงงานทัศนศิลปในปจจุบัน วิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณา การเปลี่ยนแปลง
งานทัศนศิ ลป ของไทยในแตล ะยุคสมั ยโดยเน น ถึงแนวคิ ด และเนื้อหาของงาน เปรี ยบเที ยบแนวคิ ด ในการ
ออกแบบงานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล สามารถสรางเกณฑในการประเมินและวิจารณงาน
ทัศนศิลป และนําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ทั ก ษะกระบวนการแก ป ญ หา ทั ก ษะกระบวนการใช ชี วิ ต ทั ก ษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใชเทคโนโลยี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ กลาคิด กลาแสดงออก
ทางศิลปะอยางสรางสรรค เห็นคุณคา ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน
รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑ม.๒/๑ ศ๑.๑ม.๒/๒ ศ๑.๑ม.๒/๓ ศ๑.๑ม.๒/๔ ศ๑.๑ม.๒/๕ ศ๑.๑ม.๒/๖
ศ๑.๑ม.๒/๗
ศ๑.๒ม.๒/๑ ศ๑.๒ม.๒/๒ ศ๒.๑ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๑๕๐

ศ22102 ศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและฝกปฏิบัติดนตรีในเรื่ององคประกอบของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ เครื่องหมายและ
สัญลักษณทางดนตรี ปจจัยในการสรางสรรคดนตรี เทคนิคการรองและการบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ
และความรูสึกในบทเพลง การประเมินความสามารถทางดนตรี อาชีพทางดานดนตรี บทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิง ดนตรีในวัฒนธรรมตางประเทศ เหตุการณทางประวัติศาสตรกับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีใน
ประเทศไทย ศึกษาและฝกปฏิบัตินาฏศิลปในเรื่อง ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง หลักและวิธีสรางสรรคการ
แสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร หลักและวิธีการวิเคราะหการแสดง วิธีการวิเคราะห วิจารณ
การแสดงนาฏศิลปและการละคร รําวงมาตรฐาน ความสัมพันธของนาฏศิลปหรือการละครกับสาระการเรียนรู
อื่น ๆ นาฏศิลปพื้นเมือง รูปแบบการแสดงประเภทตาง ๆ การละครสมัยตาง ๆ
กิจกรรมการเรียนรูทางดานดนตรีเปนการใหผูเรียนเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรี อาน เขียน
รองโน ตไทยและสากลที่ มีเครื่องหมายแปลงเสีย ง ระบุ ปจจั ยที่ มีอิทธิพลต อดนตรี บรรยายอารมณ และ
ความรูสึกที่มีตอบทเพลง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง ปฏิบัติการขับรองและเลนดนตรีเดี่ยว
และรวมวง ระบุอาชีพที่เกี่ยวของกบดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง ตลอดทั้งบรรยายบทบาทและ
อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมประเทศตาง ๆ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณประวัติศาสตรที่มี
ตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย เพื่อใหผูเรียนรู และเขาใจ แสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมทางดนตรีและ
นาฏศิลปไดอยางอิสระและเหมาะสม เกิดการสรางสรรค เสนอขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณการแสดงดนตรี
นาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค ตระหนัก ชื่นชมและเห็นคุณคาของดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
กิจกรรมการเรี ยนรู ทางด านนาฏศิ ลปเป นการใหผู เรีย นอธิ บายการบู รณาการศิ ลปะแขนงอื่น ๆ กั บการ
แสดง สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละครวิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่น
ระบุรูปแบบการแสดงประเภทตาง ๆ เสนอขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณการแสดงนาฏศิลปและการละคร รํา
วงมาตรฐาน เชื่อมโยงนาฏศิลปและการละครกับสาระการเรียนรูอื่น เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป ระบุหรือแสดงนาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละครพื้นบาน อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตอ
เนื้อหาของละคร เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจ แสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลปไดอยางอิสระ
และเหมาะสม เกิดการสรางสรรค เสนอขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณการแสดงดนตรี นาฏศิลปและการละคร
อยางสรางสรรค ตระหนัก ชื่นชมและเห็นคุณคาของดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

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

๑๕๑
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด
ศ 23101 ศิลปะ (ทัศนศิลป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษางานทัศนศิลปในเรื่อง ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป เทคนิค
วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลป
การสรางงานทัศนศิลปทั้งไทยและสากล ศึกษางานทัศนศิลปในเรื่อง การประยุกตใชทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสรางงานทัศนศิลป การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหาและคุณคาในงานทัศนศิลป การใชเทคนิค วิธีการที่
หลากหลายสรางงานทัศนศิลปเพื่อสื่อความหมาย การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป การจัดนิทรรศการ งาน
ทัศนศิลปกับการสะทอนคุณคาของวัฒนธรรม ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรม
ไทยและสากล
กิจกรรมการเรียนรูเปนการใหผูเรียนบรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปที่เลือกมา โดยใชความรู
เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป
วิเ คราะห และบรรยายวิ ธี การใช ทัศนธาตุ และหลั กการออกแบบในการสร างงานทัศนศิ ล ปของตนเองให มี
คุณภาพ มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางงาน
ทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ วิเคราะหเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป มีทักษะในการ
สรางงานทัศนศิลปโดยการประยุกตใชทัศนธาตุและ หลักการออกแบบ สรางงานทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3
มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการสรางงานทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ กิจกรรมการเรียนรูเปน
การสร างสรรค งานทั ศนศิ ล ป สื่ อความหมายเป น เรื่ อ งราวโดยประยุ กต ใช ทัศนธาตุ และหลั ก การออกแบบ
วิเ คราะห และอภิ ป รายรู ป แบบ เนื้ อหาและคุ ณค าในงานทั ศนศิ ล ปของตนเองและผู อื่น หรื อของศิ ล ป น
สรางสรรคงานทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวของกับงาน
ทัศนศิลปและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นอยาง
เหมาะสมและนําไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลปที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของงานทั ศ นศิ ล ป ใ นแต ล ะยุ ค สมั ย ของวั ฒ นธรรมไทยและสากลเพื่ อ ถ า ยทอ
ประสบการณและจินตนาการสรางงานทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและ
จินตนาการ สรางสรรคงานทัศนศิลปเพื่อสื่อความหมายเปนเรื่องราวและเหตุการณตางๆ วิเคราะหรูปแบบ
เนื้อหาและคุณคาของงานทัศนศิลปของตนเองและผูอื่น มีความรูและทักษะที่เกี่ยวของกันกับงานทัศนศิลป
สามารถเลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม เห็นคุณคาของงานทัศนศิลปที่สะทอน
คุณคาของวัฒนธรรม และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรม
ไทยและสากล
รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11
ศ 1.2 ม.3/1 ม.3/2
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด

๑๕๒

ศ23102 ศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาค

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดนตรีในเรื่อง การเปรียบเทียบองคประกอบในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
เทคนิคและการแสดงออกในการขับรองและการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง อัตราจังหวะ 2 และ 4
การประพั น ธ เ พลงในอั ต ราจั งหวะ 2 และ 4 การเลื อ กใช อ งค ป ระกอบในการสร างสรรค บ ทเพลง
การเปรียบเทียบความแตกตางของบทเพลง อิทธิพลของดนตรี การจัดการแสดงดนตรีในวาระตาง ๆ ประวัติ
ดนตรีไทยยุคสมัยตาง ๆ ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยตาง ๆ ปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ ศึกษา
และฝกปฏิบัตินาฏศิลปในเรื่อง องคประกอบของบทละคร ภาษาทาหรือภาษานาฏศิลป รูปแบบการแสดง
การประดิษฐทารําและทาทางประกอบการแสดง องคประกอบนาฏศิลป วิธีเลือกการแสดง ละครกับชีวิต
การออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป ความสําคัญและบทบาทของ
นาฏศิลปและการละครในชีวิตประจําวัน การอนุรักษนาฏศิลป
กิจกรรมการเรียนรูดานดนตรี เปนการใหผูเรียนเปรียบเทียบองคประกอบในงานดนตรีและงานศิลปะ
อื่น รองเพลง เลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออกและคุณภาพเสียงแตง
เพลงสั้นๆจังหวะงายๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบดนตรีในการสรางสรรคงานดนตรีของ
ตนเอง เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มี
ตอบุคคลและสังคม นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรูอื่นใน
กลุม เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจ มีทักษะและแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยางสรางสรรคและอิสระ สราง
และนําเสนอผลงานทางดานดนตรี และนาฏศิล ปโ ดยใชทักษะพื้ นฐานและสามารถสื่อสารใหผู อื่น เข าใจได
ตระหนัก ชื่นชมและเห็นคุณคาดนตรีและนาฏศิลป อนุรักษและรวมสืบสานงานดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ 2.2 ม.3/1 ม.3/2
ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

๑๕๓

ง 21101 การงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

วิเคราะหขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน การใชอุปกรณอํานวย
ความสะดวก ในการทํางานบาน การจัดและตกแตงหอง การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีก คาสง รานสะดวกซื้อ
และหางสรรพสินคา ดวยความเสียสละ ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล อธิบายแนวทางการเลือก
อาชีพ มีเจตคติที่ดีตอ การประกอบอาชีพ เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ
เพื่ อใหผู เ รีย นเห็ นความสําคัญและมีเ จตคติที่ดีต อการประกอบอาชี พ มีความมุงมั่ นในการทํ างาน
ใฝรู ใฝเรียน มีเหตุมีผล มีความเสียสละ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง ๓.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด

ง 2๑102 การงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ใชทักษะการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการจัดการ ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และ
ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เพื่อดํารงชีวิตและครอบครัว เขาทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความมุงมั่นในการทํางาน
ใฝรู ใฝเรียน มีเหตุมีผล มีความเสียสละ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง ๓.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด

๑๕๔
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง 22101 การงานอาชีพ 3
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1 หนวยกิต
ศึกษา วิเคราะห สํารวจ และแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาการทํางาน โดยใชกระบวนการแกปญหา มี
ความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการ
ทํางานรวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห การจัดประสบการณอาชีพ การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และมีทักษะที่จําเปนตอ
งานอาชีพ
ฝกปฏิบัติทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ ดวยทักษะกระบวนการทํางาน การแกปญหา การ
ทํางานรวมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานทัพยากร และสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
และคุมคา เพื่อการดํารงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต ครอบครัว และการทํางาน สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม 2/1, ง 1.1 ม 2/2, ง 1.1 ม 2/3
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง ๒๒102 การงานอาชีพ 4
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๒
จํานวน ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
ศึกษาวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการทํางานที่จําเปนเกี่ยวกับความเปนอยูใน
ชีวิตประจําวัน สามารถสรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค โดยมีการนําทักษะกระบวนการเหลานี้มาใชใน
การทํางาน ไดแก ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหาในการ
ทํางาน รวมทั้งทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
เพื่อใหเกิดลักษณะนิสัยในการทํางาน มีคุณธรรม ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและ
ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 2.1 ม 2/1, ง 2.1 ม 2/2, ง 2.1 ม 2/3, ง2.1 ม 2/4, ง 3.1 ม 2/1, ง 3.1 ม 2/2,
ง 3.1 ม 2/3, ง 3.1 ม 2/4

๑๕๕
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง 23101 การงานอาชีพ 5
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับทักษะการจัดการ การจัดระบบงานและระบบคน เพื่อใหทํางานสําเร็จ
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจประเภทตาง ๆ อภิปรายการหางานดวยวิธีที่หลากหลาย การหา
งานหรือตําแหนงที่วาง สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็คทรอนิคส วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ คุณสมบัติที่จําเปนความ
มั่นคง การประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง
แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑการประเมิน โดยฝกการทํางานเปนกลุมฝกทักษะ
กระบวนการการแกปญหาในการทํางาน คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มุงมั่นใน
การทํางาน ใฝรูใฝเรียน
ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1

ง 1.1 ม.3/2

ง 1.1 ม.3/3
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง 23102
เวลา 40 ชั่วโมง / จํานวน 1.0 หนวยกิต

วิชา การงานอาชีพ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ศึกษา วิเคราะหและอภิปรายขั้นตอนการขยายพันธุพืชที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจประเภทตาง ๆ ระดับ
เทคโนโลยี การหางานดวยวิธีที่หลากหลาย การประเมินทางเลือกอาชีพ และวิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ
การเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
โดยใชทักษะการจัดการ ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะกระบวนการแกปญหา ใชกระบวนการกลุม
ในการแสวงหาความรู การปฏิบัติและประเมินผลงาน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูล เรียนรู สื่อสาร แกปญหาและ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม เห็นความสําคัญของการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่ ง แวดล อ มอย า งประหยั ด และคุ ม ค า มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ การประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต และนํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3
ง 2.1 ม.3/1,ม.3/2
ง 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

๑๕๖
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต
อานออกเสี ยงคํา กลุ มคํ า ประโยค ไดถูกต องตามหลั กการออกเสี ยง บอกความเหมือนและความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสราง
ประโยคของภาษาตางประทศและภาษาไทย ใชภาษาสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันทั้งในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง พูดและเขียนในการขอขอมูล
ใหขอมูล บรรยาย สรุปใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิ ต ประจํ าวัน บทสนทนา นิ ทานเรื่องสั้ น ที่ ได จากการฟ ง อ าน ค น ควา รวบรวมและสรุ ป ข อมู ล ทั้ งที่ เ ป น
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นที่เกีย่ วของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากสื่อแหลงการเรียนรูตาง
โดยใช กระบวนการอ าน การเขี ยน การฟ ง การพู ด การบรรยาย การสืบ ค น ข อมูล การวิเ คราะห
สามารถสื่อสารดวยภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางสุภาพเหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ มีความใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย และรักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/3
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

๑๕๗

อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หนวยกิต

อานออกเสียงขอความ นิทาน บทรอยกรอง ถูกตองตามหลักการอานออกเสียง บอกการลําดับ
คําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใชคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คํา
ชี้แจง การขอและใหความชวยเหลือ พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะห แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีที่อยู
ในความสนใจพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ ระบุและเลือกขอมูล ประโยค ขอความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น
และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน คนควา รวบรวม สรุปขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใช
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
โดยใชกระบวนการอาน การเขียน การฟง การพูด การบรรยาย การสืบคนขอมูล การวิเคราะห
สามารถสื่อสารดวยภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางสุภาพเหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ มีความใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย และรักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4
ต 1.2 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ต 2.1 ม.1/2, ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2
ต 4.2 ม.1/1
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

๑๕๘
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ศึกษาและปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆ ตามสถานการณตางๆ
สรุปใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุน พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล และยกตัวอยางประกอบ
จากการอานเรื่อง ขาว เหตุการณ ประกาศ กิจกรรม บทรอยกรองสั้นๆ เรื่องใกลตัว ขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวันของตนเอง เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม สภาพอากาศ การเฉลิมฉลอง เทศกาล อาหาร
งานเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา ขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ตํานานเรื่องเลา ภาพยนตร ระบุ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง
ระหว างการออกเสีย งประโยคชนิ ดต าง ๆ และการลํ าดั บคํ าตามโครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย พรอมทั้งประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ ขอและใหขอมูล ใชทักษะใน
การสื่อสารเพื่อแสดงความตองการ ความรูสึก ความคิดเห็น ความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจําวัน
ประสบการณ สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน
โดยการอานออกเสียง เขียน อธิบาย สืบคน รวบรวม และสรุปขอมูล หรือขอเท็จจริง สรุป
ใจความสําคัญ และนําเสนอ ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ใชทักษะในการสื่อสาร ภาษา
น้ําเสียงกิริยาทาทางอยางเหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อใหเกิด
ความรูความ ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4
ต 1.2 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5
ต 1.3 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3
ต 2.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3
ต 2.2 ม. 2/1, ม. 2/2
ต 3.1 ม. 2/1
ต 4.1 ม. 2/1
ต 4.2 ม. 2/1, ม. 2/2
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

๑๕๙
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ 22101 ภาษาอังกฤษ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต
ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบรรยาย กิ จ กรรม และสถานการณ ต า งๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น
ประสบการณ เชน การไปพัก ผอนวันหยุด การเปรียบเทียบขาวและเหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม
ขอมูลขาวสาร สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน ความเจ็บปวย
สุขภาพ และการออกกําลังกาย สวนตางๆ ของรางกาย การสนทนาในสถานการณตางๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย
สินคา ขอมูลสวนตัว รายการโทรทัศน ความบันเทิงตางๆ ประเภทของดนตรี เครื่องดนตรีพื้นเมือง การแสดง
ความคิดเห็นกฎระเบียบของโรงเรียน ความรูดานวิทยาศาสตร เสียงและการไดยิน ตลอดจนการจัดตารางนัด
หมาย พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล และยกตัวอยางประกอบจากการอานเรื่อง ขาว เหตุการณ
ประกาศ กิจกรรม การลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งขอและใหขอมูล
ใชทักษะในการสื่อสารเพื่อแสดงความตองการ ความรูสึก ความคิดเห็น ความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตร
ประจําวัน ประสบการณ สถานการณตางๆ
โดยการอ านออกเสี ย ง เขี ย น อธิ บ าย สื บ ค น รวบรวม และสรุ ป ข อ มู ล หรื อข อ เท็ จ จริ ง
สรุ ป ใจความสํ าคั ญ และนํ าเสนอ ประชาสั มพั น ธ ขอมู ล ข าวสารของโรงเรี ย น ใช ทักษะในการสื่ อสาร
ภาษา น้ํ า เสี ย งกิ ริ ย าท า ทางอย า งเหมาะสม ถู ก ต อ งตามกาลเทศะ เข า ร ว มหรื อ จั ด กิ จ กรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เพื่อใหเกิดความรูความ ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร มี ความสามารถในการ
ตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4
ต 1.2 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5
ต 1.3 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3
ต 2.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3
ต 2.2 ม. 2/1, ม. 2/2
ต 3.1 ม. 2/1
ต 4.1 ม. 2/1
ต 4.2 ม. 2/1, ม. 2/2
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

๑๖๐

อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ
อานออกเสียงคําศัพท สํานวน ประโยค ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ไดถูกตองตามหลักการ
อาน เลือกระบุและเขียนหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ และสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟงและอาน พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ พูดสนทนาและเขียนบรรยายขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ เลื อ กใช ภ าษา น้ํ า เสี ย ง และกิ ริ ย าท า ทาง อธิ บ ายเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ความเป น อยู
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล ขอเท็จจริง แลวนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู อื่ น จากแหล ง เรี ย นรู แ ละสื่ อสารในสถานการณ ที่เ กิ ด ขึ้ น ในห องเรี ย น
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ
โดยการอ านออกเสีย ง เขีย น อธิบ าย สืบ คน รวบรวม และสรุ ป ขอมู ล หรื อขอเท็จ จริ ง สรุ ป
ใจความสําคัญ และนําเสนอ ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ใชทักษะในการสื่อสาร ภาษา น้ําเสียง
กิริยาทาทางอยางเหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความ
สนใจใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อใหเกิดความรู
ความ ความคิ ด ความเขาใจ สามารถนํ าเสนอ สื่อสาร มี ความสามารถในการตั ดสิ นใจ นําความรู ไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.3/4, ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

๑๖๑
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ32102 ภาษาอังกฤษ 6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2 ) เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หนวยกิต
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชญากร และอุบัติเหตุ การใหคําแนะนําและการแสดงความเห็นอก
เห็นใจ การอานเพื่อระบุขอมูล การเขาใจโครงสรางประโยคและนํามาใชเพื่อการรายงาน การเขียนจดหมายให
คําแนะนํา การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตํารวจในประเทศไทย ตลอดจนการอาน เพื่อระบุถึงขอควรปฏิบัติและไม
ควร การบรรยายรูปรางลักษณะและการเปรียบเทียบรูปรางลักษณะของคน ความฝนและความทะเยอทะยาน
การอานโฆษณาและจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณเพื่อทํางาน ขอมู ลที่ เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม สิ่ ง
มหัศจรรยของโลก การคุมครองสัตวปา การบริจาคเงิน ปญหาฝนกรด ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว สถานการณ
ตางๆ ขาว รวมถึงเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม ขอมูลที่ใชในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับการเลือกซื้อ
สินคาอยางฉลาด ประเภทของอาหารที่กินมีประโยชนอยางใดตอรางกาย รวมถึงการแสดงความขอบคุณและ
ยกยองชมเชยในสถานการณตางๆ การวางแผนในการจัดงานและการเขียนจดหมายเชิญ และสามารถนําขอมูล
ในการเรียนรูมาถายโอนเปนการพูดและเขียนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ าของภาษา ขอมูลเกี่ยวกับกีฬา
เพลง ภาพยนตร และเทศกาลที่นาสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของนักเรียน
โดยการอ านออกเสี ย ง เขี ย น อธิ บ าย สื บ ค น รวบรวม และสรุ ป ข อมู ล หรื อข อเท็ จ จริ ง สรุ ป
ใจความสําคัญ และนําเสนอ ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ใชทักษะในการสื่อสาร ภาษา น้ําเสียง
กิริยาทาทางอยางเหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความ
สนใจใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อใหเกิดความรู
ความ ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร มีความสามารถในการตัดสิน ใจ นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต2.2 ม 3/1, ม 3/2
ต 3.1 ม 3/1
ต 4.1 ม 3/1
ต 4.2 ม 3/1 , ม 3/2
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

๑๖๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๑๖๓
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ21201,อ11202
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2
คําอธิบายรายวิชา
ใชภาษาในการสนทนาเพื่อขอใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ตําแหนงที่ตั้ง เหตุการณปจจุบัน อาชีพ
กิ จ กรรมยามว าง และการให ความช ว ยเหลื อในสถานการณ จ ริ ง หรื อสถานการณ จํ าลองอย า งเหมาะสม
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุป/ตีความจากการฟงประโยค ขอความ บทสนทนาและเรื่องตางๆได
รวมทั้งพูดแสดงความรูสึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณตาง ๆ
อยางมีเหตุผล
โดยใช ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษา การคิ ด การแก ป ญ หา การนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น รู จั ก ใช สื่ อ
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล ความรูอยางถูกตอง เหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนรูคุณคาของภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทํางาน อยูอยางเพียงพอ รักความเปนไทย
ผลการเรียนรู
1. อานหมายเลขโทรศัพท สถานที่ สนทนาโตตอบทางโทรศัพทเกี่ยวกับเรื่องตางๆในชีวิตประจําวันได
2. อานออกเสียงชื่อประเทศ สัญชาติ ชื่อเมือง และภาษา สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองและคู
สนทนาได
3. จับใจความสําคัญจากการอานบทความ บทสนทนา และสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคลและ
สิ่งของได
4. อานออกเสีย งคํ าศั พท ประโยค และบทสนทนาเกี่ ยวกั บอาชี พและสามารถบรรยายอาชีพการ
ทํางานของตนเองและคนอื่นได
5. เขาใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคําสั่ง และเขียนบันทึกขอมูลจากเรื่องหรือ
บทสนทนาที่ฟงได

๑๖๔
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ22201,อ22202
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3-4
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2
คําอธิบายรายวิชา
ใชภาษาในการสนทนาเพื่อขอใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ตําแหนงที่ตั้ง เหตุการณปจจุบัน อาชีพ
กิ จ กรรมยามว าง และการให ความช ว ยเหลื อในสถานการณ จ ริ ง หรื อสถานการณ จํ าลองอย า งเหมาะสม
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุป/ตีความจากการฟงประโยค ขอความ บทสนทนาและเรื่องตางๆได
รวมทั้งพูดแสดงความรูสึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณตางๆอยาง
มีเหตุผล
ใช ทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษา การคิ ด การแก ป ญ หา การนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น รู จั ก ใช สื่ อ
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล ความรูอยางถูกตอง เหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนรูคุณคาของภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทํางาน อยูอยางเพียงพอ รักความเปนไทย
ผลการเรียนรู
1. อานหมายเลขโทรศัพท สถานที่ สนทนาโตตอบทางโทรศัพทเกี่ยวกับเรื่องตางๆในชีวิตประจําวันได
2. อานออกเสียงชื่อประเทศ สัญชาติ ชื่อเมือง และภาษา สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองและคู
สนทนาได
3. จับใจความสําคัญจากการอานบทความ บทสนทนา และสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคลและ
สิ่งของได
4. อานออกเสียงคําศัพท ประโยค และบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพและสามารถบรรยายอาชีพการ
ทํางานของตนเองและคนอื่นได
5. เขาใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคําสั่ง และเขียนบันทึกขอมูลจากเรื่องหรือ
บทสนทนาที่ฟงได

๑๖๕
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ๒320๑,อ๒3202
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5-6
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทอาน บทสนทนาตามหลักการอานจับใจความสําคัญ สรุปความแสดงความคิดเห็น พรอมทั้ง
ใหเหตุผลในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม โดย
ใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทาง เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททางสังคมและ
เจ าของภาษา ในสถานการณจ ริง สถานการณจํ าลองที่ เ กิด ขึ้น ในห องเรีย น สถานศึ กษา ชุ มชนและสังคม
วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม ประเพณีของ
เจาของภาษา สืบคน บันทึก สรุปขอมูลความรูตางๆ จากสื่อแหลงเรียนรู พรอมเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
โดยใช ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษา การคิ ด การแก ป ญ หา การนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น รู จั ก ใช สื่ อ
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล ความรูอยางถูกตอง เหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนรูคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
อยูอยางเพียงพอ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. พูดขอและใหขอมูลสนทนาโตตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรมยามวาง อาชีพ การศึกษา อายุ
สถานภาพ วันที่ เวลา ความสามารถของบุคคล ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ สถานการณตางๆ ได
ถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ
2. เขาใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคําสั่งและเขียนบันทึกขอมูลจากเรื่อง หรืฮ
บทสนทนาที่ฟง

๑๖๖

ค 21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริงในเรื่อง การประยุกต 1 จํานวน
และตัวเลข เลขโรมัน การประยุกตเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง เลขฐาน การสรางทางเรขาคณิต
เบื้องตน สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรูขอเท็จจริง การสรางแผนภาพเชื่อมโยงเนื้อหาตาง ๆ
ในคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรู
ความคิ ด ความเข า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ดีตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาทางคณิตศาสตรได
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
3. อานและเขียนตัวเลขโรมัน
4. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตางๆที่กําหนดใหได
5. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลข
6.ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
8. ใชการสรางพื้นฐานสรางมุมขนาดตางๆได
9. ใชการสรางพืน้ ฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได
10. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร แกปญหาทางคณิตศาสตรได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

๑๖๗

ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 20 ชั่วโมง
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่อง การเตรียมความพรอม
ในการใหเหตุผล พหุนาม การประยุกต 2 ซึ่งสามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรูขอเท็จจริง การสราง
แผนภาพเชื่อมโยงเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรู
ความคิ ด ความเข าใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ความสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ าความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ดีตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สังเกต ใชขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได
2.หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได
3. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอยางงายได
4. สังเกต ใชขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

๑๖๘

ค 22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาค
จํานวน 1 หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะ การคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผล โดยการปฏิบัติจริงในเรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง
บทนิยามและสมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังกําลังเปนจํานวนเต็ม
การเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การคํานวณเกี่ยวกับจํานวนที่อยูใน
รูปสัญกรณวิทยาศาสตร พหุนามและเศษสวนของพหุนามอยางงาย การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุ
นาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไมเกินหนึ่ง การประยุกตของ
อั ต ราส ว นและร อ ยละ การแก ป ญ หาหรื อ สถานการณ โ ดยใช อั ต ราส ว นและสั ด ส ว น การแก ป ญ หาหรื อ
สถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชรอยละ การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต การสรางสรรคงานศิลปะ
โดยใชการแปลงทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิ ด ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อให เกิดความรู
ความคิ ด ความเข า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจสมบัติของเลขยกกําลังการนําไปใชในการแกปญหาหรือสถานการณตางๆ การ
ใช เลขยกกํ าลังในการเขี ยนแสดงจํ านวนที่ มีคาน อยๆ หรือมากๆ ในรูป สั ญกรณ วิทยาศาสตร การคํ านวณ
เกี่ยวกับจํานวนที่อยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
2. มีความรูความเขาใจพหุนามและเศษสวนของพหุนาม
3. มี ค วามรู ค วามเข า ใจการประยุ ก ต อั ต ราส ว นและร อ ยละและสามารถนํ า ไปแก ป ญ หาหรื อ
สถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชรอยละได การสรางสรรคงานศิลปะโดยใชการแปลงทางการ
4. มีความรูความเขาใจการแปลงทางเรขาคณิตและสามารถนําไปสรางสรรคงานศิลปะโดยใชการ
แปลงทางเรขาคณิต
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

๑๖๙

ค 22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาค
จํานวน 1 หนวยกิต

ศึกษา ฝกทักษะ การคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผล โดยการปฏิบัติจริงในเรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป ax 2 + bx + c เมื่อ a, b, c เปนคาคงตัว และ a ≠ ๐ การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกําลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปผลตาง
กําลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ การ
แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ การแปรผัน การแปรผัน
โดยตรง การแปรผันแบบผกผัน การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง การนําไปใช
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรู
ความคิ ด ความเข า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
2. มีความรูความเขาใจสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
3. มีความรูความเขาใจการแปรผัน
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู

๑๗๐
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่องรากที่สองและรากที่สาม
ของจํานวนจริง การใหเหตุผลทางเรขาคณิต พาราโบลา สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรูขอเท็จจริง
การสรางแผนภาพเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆ ในคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรู
ความคิ ด ความเข า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. บวก ลบ คูณ และหารจํานวนในรูป a เมื่อ
1.1 ab= a b เมื่อ a  0 และ
1.2

a
=
b

a
b

เมื่อ

a  0

และ

a  0

โดยใชสมบัติ

b  0
b>0

2. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลได
3. สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลมที่กําหนดใหได
4. การเขียนกราฟของพาราโบลา
5. การบอกลักษณะของพาราโบลา
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

๑๗๑
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค 23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษา ฝกทักษะการคํานวณ การคิดอยางมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่องระบบสมการเศษสวน
ของพหุนาม สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรูขอเท็จจริง การสรางแผนภาพเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆ
ในคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรู
ความคิ ด ความเข า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดเจตคติที่ตอสาระคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. แกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสองได
2. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสอง
3. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามได
4. แกสมการเศษสวนของพหุนามได
5. แกปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

๑๗๒
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ท ๒120๑, ท ๒1202
รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห

ชื่อวิชา อานเขียนเชิงวิเคราะห ๑-๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2

ฝกอานออกเสี ยงคํา กลุมคํา ประโยค และขอความตางๆ ไดถูกตอง คล องแคลว ฝ กอ านในใจได
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น และจับ ใจความสํ าคัญคิดวิ เคราะหความรูและข อคิ ดจากเรื่ องที่อานได ฝ กเขียนสะกดคํ าได
ถู ก ต อ ง คล อ งแคล ว เขี ย นสื่ อ ความได ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค ใช ถ อ ยคํ า สํ า นวนภาษาถู ก ต อ งเหมาะสม
ฝกเขียนคัดลายมือใหสวยงามชัดเจน มีมารยาทในการอานการเขียน
โดยใช ก ระบวนการเรี ย นรู แบบกระบวนการสร างความรู กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการเรียนภาษา เพื่อใหเกิดความรู เกิดทักษะการอาน การเขียน มีความสามารถในการสื่อสาร เปนผูมี
นิสัยรักการอานการเขียน ใฝเรียนใฝรู มุง มั่นในการทํางาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค และขอความตางๆไดถูกตอง คลองแคลว
2. อานในใจแลวจับใจความได
3. อานและคิดวิเคราะหความรูและขอคิดได
4. มีมารยาทในการอาน
5. เขียนสะกดคําไดถูกตอง คลองแคลว
6. เขียนสื่อความได
7. เขียนเรียงความได
8. มีมารยาทในการเขียน
9. มีนิสัยรักการเขียน
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

๑๗๓
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ท ๒220๑, ท ๒2202
รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห

ชื่อวิชา อานเขียนเชิงวิเคราะห 3-4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2

อานขอเขียนประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งบันเทิงคดีและสารคดีที่เปนรอยแกว
และรอยกรอง พิจารณาแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น แยกองคประกอบของวรรณกรรม เขาใจสาร
ของผูแตงและเห็นคุณคาของวรรณกรรมที่อาน เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณในเรื่องที่อาน และ
สามารถนําความรูที่ไดอานมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
มารยาทในการอาน
ผลการเรียนรู
1. อานเรื่องตาง ๆ อยางเขาใจ โดยแปลความ ตีความ ขยายความ และใชวิจารณญาณในการอาน
2. นําความรูและประสบการณจากการอานและแหลงเรียนรูตาง ๆ มาใชในการพัฒนาสมรรถภาพ
การเขียน การพูด การคิด ตัดสินใจ แกปญหา ในชีวิตประจําวันได
3. ใชกระบวนการคิดวิเคราะหอยางหลากหลายเปนเครื่องมือพัฒนาสมรรถภาพการอานและการ
เรียนรู
4. อานหนังสือประเภทตาง ๆ และวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ คุณคาดานดานวรรณศิลปและสังคม
รวมทั้งวิจารณและประเมินคาเรื่องที่อานได
5. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส จากแหลงเรียนรูตาง ๆ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
6. มีมารยาทในการอาน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน การใชหองสมุด หรือแหลงการเรียนรูเพื่อแสวงหา
ความรูได
รวม 6 ผลการเรียนรู

๑๗๔
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ท ๒320๑, ท ๒3202
รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห

ชื่อวิชา อานเขียนเชิงวิเคราะห 5-6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2

นักเรียนเลือกอานหนังสืออานเพิ่มเติม หรือหนังสืออานนอกเวลาตามความสนใจ ศึกษาความหมาย
ของคํ า ศั พ ท ที่ ย ากขึ้ น แล ว แปลความ ถอดคํ า ประพั น ธ สรุ ป ความจากเรื่ อ งที่ อ า น วิ เ คราะห ตี ค วาม
แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณคา และอภิปรายในเรื่องที่อาน ที่ไดฟงมา ถอดคําประพันธจากวรรณคดีมรดกที่
เลือกอานตามความสนใจ ศึกษาเรื่องคําศัพทยาก แปลความ ตีความ จากเรื่องที่อาน ตลอดจนการแสดง
ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ ต นได อา นมา ศึ กษาและถอดคํ า ประพั น ธ อ อกมาเป น ภาษาร อ ยแก ว ให ไ ด ใ จความ
สละสลวย ทําความเขาใจศึกษาคนควาวรรณกรรมทองถิ่น ฝกเขียนสะกดคํายากอยางสม่ําเสมอ เพื่อความ
ถู ก ต อ งชั ด เจนในการอ า นเขี ย นหนั ง สื อ ไทย ฝ ก เขี ย นสรุ ป ความหรื อ ขยายความ จากเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว
เป น ประโยชน ใ นการเขี ย นตอบข อ สอบ และอ า นเพื่ อ ความรู ค วามจํ า ศึ ก ษาและฝ ก ฝนเขี ย นเรี ย งความ
ในแนวสร างสรรค ที่แสดงความรู ความคิด ไดเหมาะสมกับวัย ของตน ฝกฝนเขี ยนบทรอยกรอง เพื่อแสดง
ความรูความคิดจินตนาการในเรื่องราวตาง ๆ ตามความเหมาะสม ฝกอภิปรายกลุมโดยกําหนดสถานการณขึ้น
ใหสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ศึกษาและฝกอภิปรายในที่ประชุมชน เพื่อสรางประสบการณตรงใหเกิดขึ้น
ฝกวิธีการดําเนินการการโตวาทีและเปนผูรวมโตวาทีได
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรูความ
เขาใจ เพื่อใหเกิดความรู มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การพูด และการดู มีความสามารถในการ
สื่อสาร ในการคิดการใชทักษะชีวิต ในการใชเทคโนโลยี เปนผูใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักความเปน
ไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อานหนังสืออ านเพิ่มเติม หรือหนังสืออานนอกเวลาตามความสนใจ แลวแปลความ ถอดคํ า
ประพันธ สรุปความจากเรื่องที่อาน
2. วิเคราะห ตีความ แสดงความคิดเห็น และประเมินคุณคาของเรื่องที่อาน
3. ถอดคําประพันธจากวรรณคดีมรดกที่เลือกอานตามความสนใจ
4 เขียนสรุปความหรือขยายความจากเรื่องที่กําหนด
5 เขียนความเรียงเชิงสรางสรรคแสดงความนึกคิดเหมาะกับวัย
6 เขียนบทรอยกรอง เพื่อแสดงความรูและความคิด
7 เมื่อกําหนดสถานการณสมมติตางๆ ขึ้น นักเรียนสามารถรวมการอภิปรายกลุม
8 ดําเนินการโตวาทีและรวมโตวาที
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

๑๗๕
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว ๒๑20๑, ว ๒๑202
รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร 1-2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2

ศึกษาสวนประกอบ หนาที่การใชงาน ประโยชน ของเครื่องคอมพิวเตอร การมีบุคลิกภาพในการใช
งานเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกตอง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและการแกไขอยางงาย การสรางเทคนิคที่
ดีในการพิมพสัมผัส การเรียนรูแปนพิมพ การพิมพสัมผัส การสรางเอกสาร และการใชงานระบบอินเทอรเน็ต
เบื้องตน
ปฏิ บั ติ ก ารใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการศึ กษาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง ทางด า นฮาร ด แวร ซอฟต แ วร
การสรางเอกสาร การพิมพสัมผัส และเครือขายอินเทอรเน็ต นําความรูที่ไดจากการเรียนรูเปนแนวทางในการ
สร า งสรรค ผ ลงานเพื่ อ นํ า ไปสู การเลื อ กอาชี พ ต อ ไป โดยให มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละเห็ น ความสํ า คั ญ ต อ อาชี พ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบและเห็นคุณคา
ผลการเรียนรู
1. สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต และนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดเหมาะสมกับวัย
2. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการสรางเอกสารได
3. แกไขขอความและตกแตงงานเอกสารได
4. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนําเสนอขอมูลได
5. ใสขอความตกแตงขอความและตกแตงแผนสไลดได
6. แทรกรูปภาพและวัตถุตางๆ ได
7. สรางแผนภูมิ สั่งฉายสไลด กําหนดรูปแบบและเตรียมงานนําเสนอได
8. สรางชิ้นงานอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

๑๗๖
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว ๒220๑, ว ๒2202
รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร 3-4
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2

ศึกษา ฝกปฏิบัติหลักการเบื้องตนของกลุมเครื่องมือตางๆ ในการตกแตงรูปภาพ สรางรูปภาพ กรอบ
รูป ปรับ แสงเงาของภาพ รวมถึ งการซ อมรู ปภาพ ตัด ตอภาพ และการวางการภาพลงบนพื้น ผิว วั ตถุ จาก
โปรแกรมกราฟก เขาใจวิธีการตกแตงรูปภาพใหสวยงาม และสามารถจัดทําชิ้นงานหรือประยุกตใชโปรแกรม
กราฟกในการผลิตชิ้นงานอยางสรางสรรค มีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
โดยการใช งานโปรแกรมภาพเคลื่ อนไหว เพื่อการนําเสนอผลงานดว ยคํ าสั่งเบื้ องต น ในโปรแกรม
ภาพเคลื่อนไหว การสรางไฟลนําเสนอ ไฟลเมนู โดยใชองคประกอบจาก Object ที่กําหนดใหการเชื่อมโยง
การสรางไฟล ไตเติ้ล (Title) การสรางเมนู (Menu) การสรางไฟลเนื้อหา การสรางไฟลนําเสนอ โดยใชเทคนิค
การโหลด Movie หลายระดับ
เพื่ อใหมีความรูความเขาใจและมี ทักษะการใชงานโปรแกรมภาพเคลื่ อนไหว เพื่ อนํ าเสนอผลงาน
มีความคิดสรางสรรค มีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการทํางานกลุม มีเจตคติที่ดีตอการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจโครงสรางการทํางานของโปรแกรม Flash
2. สรางแอนิเมชั่นของการตูนได
3. สรางปุมเชื่อมโยงได
4. แทรกเสียงได
5. เขียน Action Script ได
6. นําเสนองานได
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

๑๗๗
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว ๒320๑, ว ๒3202
รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร 5-6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
(0.5 หนวยกิต) ภาคเรียนที่ 1-2

คนควา หาขอมูลจาก แหลงเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนทําการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต อันจะนําไปสู
การระบุเรื่อง หัวขอหรือปญหาสําหรับการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร คนควาเอกสารทางดานทฤษฎีและ
เทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําโครงงานที่จะรวบรวมขอมูลเบื้องตน
ศึกษาความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทํา การออกแบบ การวางแผน เขียนและนําเสนอเคา
โครง เทคนิคการนําเสนอโครงงาน การเผยแพรผลงาน จัดทําโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและ
นําเสนอโครงงานได โดยใชเทคโนโลยีไปใชในการทําโครงงาน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร ตลอดจนการนําเสนอและ
เผยแพรผลงาน และสามารถนําความรูและผลงานโครงการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. สามารถแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรได
3. มีความรูในการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของงาน
5. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

๑๗๘
ส 21๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนวยกิต

มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึ งความเอื้ อเฟ อเผื่ อแผ และเสี ย สละต อสั งคม เห็ น คุ ณค าและอนุ รั กษ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับ ความหลากหลายทางสั งคมวั ฒนธรรมในภู มิภาคเอเชีย ตะวั น ออกเฉีย งใต ในเรื่องวิถีชี วิ ต
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการ
แกปญหาความขัดแยง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย
การเจรจาตอรอง การระงับ ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกัน
อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
5. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

๑๗๙
ส 21๒๐๓ หนาที่พลเมือง 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งของความรั กชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย
ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติ
ชวยธรรมชาติ การปลูกปาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ปฏิ บั ติต นเป น พลเมื องดี ตามวิ ถีป ระชาธิป ไตย ในการมี ส ว นร ว มในกิจ กรรมต างๆ ของสังคม การ
ตั ด สิ น ใจโดยใช เ หตุ ผ ล มี ส ว นร ว มและรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจในกิ จ กรรมของห อ งเรี ย นและโรงเรี ย น
ตรวจสอบขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมี แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

๑๘๐
ส 22๒01 หนาที่พลเมือง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ ๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนวยกิต

มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย
การมี สัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนํ าผู อื่น ใหมีความเอื้ อเฟอเผื่ อแผ และเสี ย สละต อสั งคม เห็น คุ ณค า
อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง
เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยง โดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ ความ
ขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการ
ความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
5. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

๑๘๑
ส 22๒03 หนาที่พลเมือง 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิ บัติ ตนเป น แบบอยางและแนะนําผู อื่น ให มีการปฏิบั ติต นที่ แสดงออกถึ งความรั กชาติ ยึด มั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกําไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ และรูทันขาวสาร ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหาความรู และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมี แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. เป น แบบอย า งและแนะนํ า ผู อื่ น ให มี ค วามรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย
2. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ตางๆ และรูทันขาวสาร
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

๑๘๒
ส 23๒01 หนาที่พลเมือง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนวยกิต

มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนา การแต งกาย การมีสั มมาคารวะ แสดงออก แนะนํ าผูอื่นและมี สวนรว มในกิจ กรรมเกี่ ยวกับความ
เอื้อเฟ อเผื่อแผ และเสี ยสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกต ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เห็น คุณคาของการอยูร วมกั นในภู มิภาคเอเชีย อยางสั นติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท ามกลางความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการ
ความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และยกยองผูมีมารยาทไทย
2. แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
3. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
4. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
5. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง
6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

๑๘๓
ส 23๒๐๓ หนาที่พลเมือง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ ๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติ ตนเป นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิ ปไตย ในเรื่องการใชสิทธิ และหนาที่ การใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเปน ผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่ อสัตยสุ จริต ขยันหมั่น เพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียน แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคล เพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจ
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

๑๘๔
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ส๒๑20๒, ส๒๑20๔, ส๒220๒, ส๒220๔, ส๒๓20๒, ส๒๓20๔ รายวิชา การปองกันการทุจริต ๑-๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
(1 ชั่วโมง/สัปดาห)
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคมในการตอตานการทุจริต
โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน เพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
5. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได
6. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
7. ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
8. ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
9. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

๑๘๕

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๑๘๖
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โครงสรางหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนระหานวิทยา กําหนดจัด
กิจกรรม 120 ชั่วโมง/ปการศึกษา โดยแยกการจัดกิจกรรมเปน 3 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว กําหนดจัดกิจกรรม 20 ชม. / ภาคเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตรานารีสามัญรุนใหญ จัดกิจกรรม 20 ชม./ภาคเรียน
2.2 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม จัดกิจกรรม 20 ชม./ ภาคเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 45 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
1. กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวมุงสงเสริม พัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ รักและเห็นคุณคา
ในตนเองแลผูอื่น พึ่ งตนเอง มีทักษะในการเลื อกแนวทางการศึ กษา การงานและอาชี พชี วิต และสั งคม มี
สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. วัตถุประสงคของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้
1.1 เพื่อใหผเู รียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
1.2 เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ทั้งดานการศึกษา
อาชีพ สวนตัว สังคม เพื่อนําไปใชในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง
1.3 เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
1.4 เพื่อใหผูเรียน มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
1.5 เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
แกผูเรียน
1.6 เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
2. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวมีหลักการดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และธรรมชาติของผูเรียน
2.2 จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา ที่ตองสนองตอบจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อผูเรียนทุกคน โดยครอบคลุมดานการศึกษา การงานและอาชีพ
2.4 จัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ
2.5 จัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุด ดวยการปฏิบัติจนเกิดทักษะ
หรือการเรียนรู
2.6 ให ครูทุกคนมี ส ว นรว มในการจั ดกิ จ กรรม โดยครู แนะแนวทํ าหน าที่ เ ปน พี่ เ ลี้ ย งและ
ประสานงาน

๑๘๗
3. ขอบขายของการจัดกิจกรรมแนะแนว ในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหเปนไปตามจุดประสงค
ขางตน จึงควรจัดใหครอบคลุมขอบขายดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียน
อยางเต็มตามศักยภาพ รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนเรียน การศึกษาตอไดอยางเหมาะสมกับ
ตนเอง
3.2 การจัดกิจกรรมแนะแนวดานการงานและอาชีพ มุงใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดานรู
โลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิตและ
สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. กรอบความคิดกิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ สถานศึกษา
กําหนดและตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นโรงเรียนระหาน
วิทยาจึงจัดกิจกรรมใหครอบคลุมขอบขายการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งดานการศึกษา ดานการงานและอาชีพ
ดานชีวิตและสังคม ในการจัดกิจกรรมจําเปนตองจัดกิจกรรมทั้ง 3 ดาน ไปพรอม ๆ กัน ดังนั้น
จึงได
ผสมผสานและบูรณาการเปนกลุมกิจกรรมใหญ ๆ 4 กลุม ดังนี้
กลุม ที่ 1 กิจกรรมรูจัก เขาใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
กลุมที่ 2 กิจกรรมการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ
กลุมที่ 3 กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา
กลุมที่ 4 กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต
กิ จ กรรมกลุ ม ที่ 1 มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ให ผู เ รี ย นรู จั ก เข า ใจ และเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองและผู อื่ น
เป น กิ จ กรรมที่ ช ว ยให ผู เ รี ย นสามารถรู จั ก ตนเองและเข า ใจตนเอง ทั้ ง ในด า นความถนั ด ความสนใจ
ความสามารถ จุดเดน จุดดอย นิสัย อารมณ ความภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
กิจกรรมกลุมที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อใหมีความสามารถในการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศเปน
กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ รวบรวม และจัดระเบียบขอมูล
สามารถจัดระบบ กลั่นกรอง เลือกใชขอมูลฉลาดเหมาะสม และเห็นคุณคาในการใชขอมูลสารสนเทศ
กิจกรรมกลุมที่ 3 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม เป น กิ จ กรรมที่ ช ว ยให ผู เ รี ย น สามารถกํ า หนดเป า หมาย วางแผน วิ เ คราะห สั ง เคราะห แ ละ
ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยใชขอมูล คุณธรรมและจริยธรรม เปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ
กิจกรรมกลุมที่ 4 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเขาใจยอมรับตนเองและผูอื่น มีวุฒิทางอารมณ แสดงออกอยางอยาง
เหมาะสมมีมนุษยสัมพันธสามารถรวมกับผูอื่นและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

๑๘๘
โครงสรางเวลาเรียนกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลาเรียน
40 ชั่วโมง/ ป
40 ชั่วโมง/ ป
40 ชั่วโมง/ ป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. กิจกรรมรูจัก เขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
1.1 สํารวจความถนัด ความสนใจของตนเอง
1.2 ภูมิใจในความเปนไทย
2. กิจกรรมแสวงหาความรูและใชขอมูลสารสนเทศ
2.1 มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
3. กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา
3.1 มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
3.2 คิดสรางสรรค
3.3 คิดแกปญหา
๔. กิจกรรมการปรับตัว การดํารงชีวิต และรักสิ่งแวดลอม
4.1 สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน
4.2 มีทักษะการดําเนินชีวิต
4.3 รับผิดชอบตอสังคม

หมายเหตุ
1 ชั่วโมง / สัปดาห
1 ชั่วโมง / สัปดาห
1 ชั่วโมง / สัปดาห

๑๘๙
กิจกรรมแนะแนว
ภาคเรียนที่ 1 – 2

คําอธิบายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 40 ชั่วโมง

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุของปญหา
การตัดสินใจ และแกปญหาของตนเอง การสํารวจจุดเดนและความสามารถพิเศษของตนเอง การสํารวจ
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ การใชหองสมุด การจําแนกขอมูลขาวสาร การรูจัก
ตนเองและผูอื่น การใชภาษาไทยอยางถูกตองชัดเจน การจําแนกอารมณ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
การใชสาธารณสมบัติ การอยูรวมกันและทํางานเปนกลุม โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนเกิดความรักและเห็น
คุณคาของตนเองและผูอื่น การสํารวจตนเองในดานตางๆ สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาของตนเองได
รูจักวิธีการแสวงหาและนําเสนอขอมูลสารสนเทศและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
2. เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ทั้งดานการศึกษา อาชีพ
สวนตัว สังคม เพื่อนําไปใชในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. เพื่อใหผูเรียน มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต
5. เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน
6. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
รวมทั้งหมด 6 วัตถุประสงค

๑๙๐
กิจกรรมแนะแนว
ภาคเรียนที่ 1 – 2

คําอธิบายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 40 ชั่วโมง

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับทักษะการ
ตัดสินใจและการแกไขปญหา การพัฒนาจุดเดนและความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางดานการเรียน
และบุคลิ กภาพ การพั ฒ นาส วนดี และแก ไขขอบกพร องของตนเองและชื่น ชมในความดีงามของผู อื่น การ
แสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ การเลือกสรรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง การรวมตัดสินใจและ
แกไขปญหาของครอบครัว ความแตกแยกระหวางบุคคล การใชภาษาไทยอยางถูกตองชัดเจน การใชปญญา
แกไขป ญหาให ต นเอง การสร างสั มพั น ธภาพ หน าที่ สําคั ญ และการทํ างานเป น ที ม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ให
นักเรียนเกิดความรักเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น สามารถคิดหาแนวทางในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ
สามารถรวมตัดสินใจและแกไขปญหาครอบครัว รูจักวิธีการแสวงหาขอมูลและเลือกสรรขอมูลที่เปนประโยชน
มีความเสียสละเพื่อสวนรวมและมีความสามารถในการทํางานเปนทีม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผเู รียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
2. เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ทั้งดานการศึกษา อาชีพ
สว นตั ว สั งคม เพื่ อนํ าไปใช ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึ กษาอาชี พได อย างเหมาะสมสอดคล องกั บ
ศักยภาพของตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. เพื่อใหผูเรียน มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
5. เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน
6. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
รวมทั้งหมด 6 วัตถุประสงค

๑๙๑
กิจกรรมแนะแนว
ภาคเรียนที่ 1 – 2

คําอธิบายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 40 ชั่วโมง

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับการคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน ความพึงพอใจในเอกลักษณของตนเอง การวางแผนเลือกทางศึกษาตอ การรักนับ
ถือตนเองและผูอื่น การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล การเลือกขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม การร วมตัดสิน ใจและแกไขปญหาของโรงเรีย นและชุมชน ความแตกต างระหว างบุคคล การใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตองชัดเจน การใชปญญาควบคุมอารมณ การจัดการกับความขัดแยงของตนเองและผูอื่น
การทําประโยชนเพื่อสวนรวม การทํางานรวมกันและการเปนผูนํา โดยมีวัตถุประสงคใหนั กเรียนรักนับถือ
ตนเองและผูอื่น มีความสามารถในการคิด ทํา และแกไขปญหาดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและเลือกสรรขาวสาร
ทีเ่ ปนประโยชนตอตนเองและสังคม สามารถตัดสินใจและเลือกแนวทางศึกษาตอได ยอมเสียสละเพื่อสวนรวม
และมีความพึงพอใจในชีวิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผเู รียนคนพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
2. เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสาร แหลงเรียนรู ทั้งดานการศึกษา อาชีพ
สว นตั ว สั งคม เพื่ อนํ าไปใช ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึ กษาอาชี พได อย างเหมาะสมสอดคล องกั บ
ศักยภาพของตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. เพื่อใหผูเรียน มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
5. เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน
6. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
รวมทั้งหมด 6 วัตถุประสงค

๑๙๒
คําอธิบายสาระการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือสามัญรุนใหญ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง/ป
เปดประชุมกองดําเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยใหศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐาน โดยเนนระบบหมู สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปดประชุมกองในเรื่อง
การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก พิธีสวนสนามและการใชอาวุธ กิจกรรมลูกเสือแหงชาติ กิจกรรม
ลูกเสือโลก บทบาทในฐานะลูกเสือสามัญรุงใหญ ระเบียบแถว การฝกถืออาวุธ (ไมงาม) เปนรายบุคคล เปนหมู
เปนกอง กฎและคําปฏิญาณ แผนที่-เข็มทิศ พิธีราชดุดี การหาทิศโดยการใชเข็มทิศสังเกตสิ่งแวดลอม เงื่อน
ของสามัญรุงใหญ วิธีการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย

คําอธิบายสาระการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือสามัญรุนใหญ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง/ป
เปดประชุมกองดําเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยใหศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐาน โดยเนนระบบหมู สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปดประชุมกองในเรื่อง
ประวัติลูกเสือ การเยี่ยมหนวยงาน การเดินทางไกล ชนิดของผลพิษและโครงการเกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม
การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางสํารวจ สมรรถภาพทางกาย อันตราของสิ่งเสพติด กีฬาประเภทตางๆ
กฎและคําปฏิญาณ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักความปลอดภัย การพัฒนาและการใหบริการแกชุมชน การ
ปฐมพยาบาล
คําอธิบายสาระการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือสามัญรุนใหญ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 ชั่วโมง/ป
เป ด ประชุมกองดํ าเนิ น ตามกระบวนการของลู กเสื อและกิ จกรรมโดยให ศึกษาวิ เ คราะห วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเนนระบบหมูสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปดประชุมกองในเรื่อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล หนาที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
หลักการดําเนินงานของสหประชาชาติ ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น สถานที่สําคัญทาง ประวัติศาสตร การ
เดินทางสํารวจ การจัดแสดงงานศิลปะ กีฬาประเภทตางๆ หลักธรรมของศาสนากับการแกปญหาสังคม การ
โต ว าที ขบวนการลู ก เสื อ ระเบี ย บแถว กิ จ กรรมกลางแจ ง คํ า ปฏิ ญ าณ และกฎของลู ก เสื อ ผู นํ าท องถิ่ น
คุณสมบัติของผูนํา องคประกอบในการสรางความเปนปกแผน การอบรมวิชาการเปนผูนํา

๑๙๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ๑ – ๓

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง/ป

ฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจผานกิจกรรมที่หลากหลาย ฝกการทํางานที่สอดคลองกับชีวิต
จริง ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณ สํารวจและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปน
ระบบ เนนทักษะการคิดวิเคราะห และใชความคิดสรางสรรค การบริการดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสวนรวม เสริมสรางความมีน้ําใจ เอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดีและความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม คิดออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในลักษณะอาสาสมัคร จิตอาสา เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค มีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได
ผลการเรียนรู
1. บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยางสรางสรรค ตามความถนัดและ
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
5. สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
รวม ๕ ผลการเรียนรู

๑๙๔
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ๑ – ๓

คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมชุมนุม
เวลา 30 ชั่วโมง/ป

ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดประสบการณทั้งดานวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย างรอบด าน เพื่ อความเป นมนุ ษย ที่ส มบู รณ มี ความสามารถในการสื่ อสาร มีทักษะการคิ ด
แกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี พัฒนาทักษะในการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทํางานรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน ไดพัฒนา
ความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ใหเกิดประสบการณทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม คิดเปน ทําได
ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความตองการของตน
2. มีความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดประสบการณ ทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ
3. ใชเวลาวางใหเกดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
4. มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
รวม ๕ ผลการเรียนรู

