
 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum : FC) 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบานคายวิทยา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



 

 

คํานํา 

  

ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใชมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ4 ในป

การศึกษา 2561ปการศึกษา 2562ใหใชในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 

และ 5 ตั้งแตปการศึกษา 2563เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานสากล โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี

จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักสูตรเรยีนทางไกล เปนหลักสูตรเพื่อตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีภาวะยุงยากในการเรียน ซ่ึง

นักเรียนประสบปญหาดานตาง ๆ เชน นักเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ปญหายากจนปญหา

สุขภาพปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมการตั้งครรภกอนวัยอันสมควรนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูปญหา

ครอบครัวนักเรียนท่ีตองการจัดการศกึษาดวยตนเอง หลักสูตรเรียนทางไกล มีนวัตกรรม BKV 4.0 cyber school 

ผาน URL http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/มีแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school บนมือถือ (เฉพาะ 

android) ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน สามารถชวยนักเรียนใหมีความรูสามารถมากข้ึน อีกทั้งได

ชวยเหลือครอบครัว แกไขปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว และสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางาน มี

ประสบการณตรงในการประกอบอาชีพ  

 ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา คณะครู ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่ไดใหความ

รวมมือซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ โรงเรียนบานคายวิทยาหวังเปนอยางย่ิงวา หลักสูตร

มาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)ท่ีจัดทําข้ึน จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของใหสามารถนําหลักสูตรไปใช

จัดการเรียนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

ความนํา 

  

 ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่องใหใช มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชีว้ัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ4ในป

การศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4 และ5ต้ังแตปการศึกษา 2563 

เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหกระบวนการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรยีนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน

ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

 

ประวัติโรงเรียน 

 

 โรงเรียนคายวิทยา เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เปด

ทําการเรียนการสอน เม่ือวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน  

ปการศึกษา 2553 เปน 4-4-4 / 2-2-2ผูริเร่ิมกอตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบานหมื่น

แผว คณะครู - อาจารย และกรรมการหมูบาน  ริเริ่มมาตั้งแต  ป  พ.ศ. 2524  แตมีปญหา  เรื่องที่ดิน

ไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึงไมสามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและชาวบานไม

ลดความพยายามเพ่ือลูกหลานไดมีท่ีเรียนใกลบานจึงพยายามจัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ

แลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย ชื่อ “โรงเรียนบานคายวทิยา”เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2525 



2 

ปการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน  ไดอาศัยอาคารเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา  คือ  

โรงเรียนบานหมื่นแผว ในวันท่ี 10 กันยายน 2525กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้งนายถนอม  ลุนทา   

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานคายวิทยา  และ

ในปน้ีเองโรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชัว่คราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 

370,000 บาท บนท่ีดินผืนปจจุบันเน้ือท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปดปาย  เมื่อวันท่ี 13  

กุมภาพันธ  2526  และนักเรียนยายมาเรียน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2526 ซึ่งวันนี้โรงเรยีนถือวา

เปนวันสําคัญวันหนึ่งของโรงเรียน คือ “วันคารวะผูปกครอง”หรือ “วันแหงความรัก”และในปแรก 

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได จํานวน80  คน แผนการจัดชั้นเรยีน 2 - 0 – 0  ครู - อาจารย  

จํานวน  6  คน  นักการภารโรง 1  คน 

 

สภาพทั่วไป 

 สภาพทางภูมิศาสตร 

  ที่ตั้ง ตั้งอยูทางทิศใตของตัวจังหวัดระยะทางหางจากตัวจังหวัดตามเสนทางถนนชัยภูมิ -สีค้ิว  

13  กิโลเมตร 

  พื้นที่54.91  ตารางกิโลเมตร 

  อาณาเขต 

    - ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    -ทิศใต ติดกับตําบลกะฮาด กิ่งอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ และตําบลละหาน  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันออกติดกับตําบลโนนสาํราญ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันตก ติดกับตําบลลุมลําชี  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 สภาพภูมิประเทศ 

สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีแมน้ําชีไหลผานในฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมประมาณ 20 - 30  วัน   

ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  เพราะน้าํทวมบรเิวณสวนมากของพ้ืนท่ี 

  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.35 อาชพีรับราชการรอยละ 12.18  อาชีพ

คาขาย รอยละ 10.70 อาชีพรับจาง รอยละ 5.02 สถาบันดานการเงิน มีสหกรณการเกษตร  1 แหง  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 1 แหง 
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 สภาพทางสังคม 

 สภาพทางสังคมของตําบลบานคายมีประชากรสวนใหญอยูรวมกันเปนหมูบานมี 12 หมูบาน 

2,842 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 14,493 คน เปนชาย 7,214 คนหญิง 7,279 คนมีน้ําประปาใช  

1,559  ครัวเรือน  มีไฟฟาใช 2,557 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเทศบาล 3,873 ไร  มีพื้นท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล  27,573ไร เปนสังคมแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มี

สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 แหง ระดับประถมศึกษา 6 แหง สถาบันทางพระพุทธศาสนา  

9  แหง สถานีอนามัย  1  แหง สถานีตํารวจ 1 แหง 

 การคมนาคมมีเฉพาะทางบก  มีทางหลวงดังนี้ 

  1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ -สีคิ้ว-กรุงเทพ ระยะทาง 320 กิโลเมตร 

  2. ทางหลวงชนบทสายทาหวา - โคงขนัน -โคงนํ้าตับ - กุดเวียน - แจงนอย - ชัยภูมิ   

   - บัวใหญ - นครราชสีมา  นอกนั้นมีถนนสายเล็ก ๆ  เชื่อมติดตอกันระหวางหมูบาน 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษา 

 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบานคายวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี  778  ตําบลบานคาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36240  โทรศัพท  044–899115โทรสาร  044–899115 

 2. สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 4. เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศกึษาปท่ี 6 

 5.เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตําบลบานคาย ตาํบลหนองนาแซง 

 6.ปรัชญา คติพจน  คําขวัญ  สีประจําโรงเรียน  อักษรยอ  ตราประจําโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

 

คติพจนของโรงเรยีน 

 

“ปญญาโลกสมิปชโชโต”   แปลวา   “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 

“ ปญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม ” 
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สีประจาํโรงเรียน 

 

“เทา–ฟา” 

สีเทา หมายถึง  เชาวปญญา 

สีฟา หมายถึง  ความยิ่งใหญ  ความเกรียงไกร 

 

อักษรยอ 

 

“ บ.ค.ว. ” 
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ตราประจาํโรงเรียน 

 

 
 

        -  ชาง  เปนสัญลักษณประจําตําบลบานคาย 

         เพราะเคยเปนท่ีต้ังคายชางศึกในสมัย   รัชกาลที ่3 

        -  บ.ค.ว.คือ  อักษรยอของโรงเรียน 

        -  ธงดานซายมือ คือ ธงสปีระจําโรงเรียน 

        -  ธงดานขวามอื คือ ธงประจําจังหวดัชัยภูมิ 

        -  กาํแพง คือ  กําแพงปองกันขาศึก 

        -  กลีบบัว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ 

 

      ผูออกแบบตราสัญลักษณประจาํโรงเรียนบานคายวิทยา 

นายชัยวุฒิ  มาดวงครู คศ. 2 ออกแบบไวเมื่อ  ปการศึกษา 2535 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

       โรงเรียนบานคายวิทยา มุงจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยางเต็ม

ศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรมนําพาสูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม นอมหลักนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

        2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน 

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

  5. พัฒนาแหลงเรยีนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค (School  Goal) 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เปนคนดี มีปญญา พึงพา

ตนเอง ได มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมนําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. โรงเรยีนมีการบริหารจัดการศกึษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อน 

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 

ความสามารถ ความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถ

จัดการเรียนการสอนแบบครมูืออาชีพ 

  5. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  6. โรงเรียนมีการสงเสริมใหชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ

สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธระดับองคกร (School Strategies) 

       1. เพิ่มโอกาสทางการศกึษาใหกับผูเรียน 

       2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

       3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 

       4. พัฒนาอาคารสถานที ่และสิ่งแวดลอม 

       5. พัฒนาความสามารถพิเศษใหกับครู และผูเรียน 

       6. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน 

       7. พัฒนาการประชาสัมพันธ 

 

  



 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหาร 

8 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

 1. นายพิสิษฐ สืบนุการวัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

 2. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรตันานนท  ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 3. นางพะเยาว ภิรมยไกรภักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 4. นายโยธี ปอพันธุดุง    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 5. นายประภาส รักษมณี    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 6. นางสะอ้ืน  ปาทา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 7. นายสงา พัสกา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 8. พระอธิการประเสริฐ สนฺติกโร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

 9. พระครสูิริปริยัตยานรัุกษ   ผูแทนองคกรศาสนา กรรมการ 

 10. นายศุภชัย ถ่ินชีลอง    ผูแทนครู กรรมการ 

 11. นางอรุณ ศรีบัวพันธุ   ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

 12. นายวรพล พงษวิเศษ   ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

 13. นางสาํเภา จําพันธุ   ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

 14. นายสมบูรณ   กุตมนต  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 

 15. นายนพดล กาญจนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ   
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เขตพื้นที่บริการ 

 

ที ่ ชื่อหมูบาน หมูที ่ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 

1 บานคาย 1 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

2 บานวังกานเหลือง 2 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

3 บานทาหวา 3 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

4 บานโคงขนัน 4 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

5 บานโคงน้ําตับ 5 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

6 บานแกงจิก 6 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

7 บานกุดเวียน 7 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

8 บานเสียวนอย 8 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

9 บานโคงยาง 9 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

10 บานคายเจริญ 10 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

11 บานทาหวา 11 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

12 บานโคงน้ําตับ 12 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

13 บานกุดละลม 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  

 

วิสัยทัศนหลักสูตรทางไกลโรงเรียนบานคายวิทยา 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จัดการเรยีนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญสัมพันธกับชมุชน  เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ

ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ทุก

คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยา มุงใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรบัและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
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ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 2. ความสามารถในการคดิเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 

อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

 1.  รักชาติศาสน กษัตริยดวยการแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

และรวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือปองกันชาติ  รวมทั้งแสดงความเคารพเมื่อไดยินเพลงชาติและเพลง

สรรเสริญพระบารมี  มีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตรยิและพระราชวงศ  ตลอดจนเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสุจริตดวยการกระทําที่ยึดหลักแหงความยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอ่ืน มีความจริงใจ ไมเส

แสรงแกลงทํา  ไมพูดบิดเบือนความจริง  ปกปด หรือยุยงใหเกิดความแตกแยก  มีสัจจะและปฏิบัติ

ตามคาํพูดโดยไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  ซื่อตรงทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาท่ี และตอ

ประเทศชาต ิ
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 3.  มีวินัยการรักษาคําม่ันหรือสัจจะท่ีใหไวตอตนเองเปนการสรางวินัยในตนเอง ทําใหสามารถ

ปฏิบัติตามขอบังคบั คําสั่ง กฎหมาย กฎกติกา และระเบียบท่ีสังคมวางไว 

 4.  ใฝเรียนรูมีความมุงหวังและความปรารถนาท่ีจะแสวงหาความรูและรับความรูสิ่งตางๆ  ที่ตนยัง

ไมรูอยางสมํ่าเสมอ รูจักบันทึกหรืออานหนังสืออยูเปนประจํา และสามารถนาํความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 5.  อยูอยางพอเพียงมีความตองการพอดีพอเหมาะยินดี พอใจ ตามสภาพความเปนอยูของตน 

ประพฤติตนอยูอยางเรียบงาย รูจักพอประมาณ ไมแสวงหาความสุขจนเกินความจําเปนมคีวามภูมิใจ

ในสิ่งท่ีเปนของตน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

 6.มุงมั่นในการทํางานมีความขยันขันแข็ง  มุงม่ันในการทํางาน มีความกระตือรือรน  รับผิดชอบ 

อดทน และมานะพยายามไมยอทอตอความยากลาํบาก 

 7.  รักความเปนไทยมุงมั่นท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยใหคงอยู  โดยการเชิดชูคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และสงเสริมสนับสนุนอาชพีเสริมโดยนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี   

 8.  มีจิตสาธารณะแสดงหรือกระทําตอสังคมดวยจิตสํานึกโดยไมมีใครบังคับหรือควบคุม  เริ่ม

ตั้งแตครอบครัวชัน้เรียน โรงเรียน ชุมชน ใหเกิดความสงบสุข ความเจริญกาวหนาและความมั่นคง  โดย

การรักษาสาธารณสมบัติ  ใหความรวมมือในการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคายวิทยา จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพ 

 8. ภาษาตางประเทศ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสาํคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสาํหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรยีนเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  

รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

 1. หลักการจัดการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได  ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม  

 2. กระบวนการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

เปนเคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน 

อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู จากประสบการณจริง 

กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรู

ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรยีนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตอง

ศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู 

  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชีว้ัด  สมรรถนะ

สําคญัของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึง

พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
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 4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

     การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมี

บทบาท ดังนี ้

 4.1 บทบาทของผูสอน 

  1) ศกึษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนาํขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนรู ที่

ทาทายความสามารถของผูเรียน 

  2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปน

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

  4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

  5) จัดเตรยีมและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

  6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

  7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

 4.2  บทบาทของผูเรียน 

  1)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

  2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรูต้ังคําถาม คิด

หาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

  3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ

ตาง ๆ  

  4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

  5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

 ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  ผูสอนควรใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย  

เหมาะสม  สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรยีนรู  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนความรูความสามารถ

และศักยภาพของผูเรียน  โดยผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากวิธีตาง ๆ ตอไปนี้ 
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 1. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนโดยไม

ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรยีน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีทําไดตลอดเวลา แตควรมี

กระบวนการที่ชัดเจนและมีจุดประสงคท่ีชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน 

แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผูเรยีนตามตัวชี้วัด  และควรทํา

การสังเกตบอยครั้งเพื่อขจัดความลาํเอียง 

 2. การสอบปากเปลา  เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกับการเรียนรู

ตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รปูแบบการประเมินน้ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได  มีขอท่ีพึงระวังคือ อยาเพิ่งขัด

ความคิดขณะที่ผูเรียนกําลังพูด 

 3. การพูดคุย  เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนินการ

เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบวาผูเรียนเกิด

การเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการน้ีอาจใชเวลา แตมีประโยชนตอ  การคนหา 

วินิจฉัย ขอปญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่

แตกตางกันเปนตน 

 4. การใชคําถาม  การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้วา

คําถามท่ีครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการท่ัว ๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงาย แตไมทา

ทายใหผูเรียนตองทําความเขาใจและเรยีนรูใหลึกซ้ึง การพัฒนาการใชคาํถามใหมีประสิทธิภาพแมจะ

เปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน 

โดยทําการประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามใหมี

ประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังน้ี 

  วิธีที่ 1 ใหคําตอบที่เปนไปไดหลากหลาย  เปนวิธีท่ีงายที่สดุในการเริ่มตนเปลี่ยนการถามแบบ

ความจําใหเปนคาํถามท่ีตองใชการคิดบางเพราะมีคําตอบท่ีเปนไปไดหลายคําตอบ  (แตพึงระวังวาการ

ใชคําถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรยีนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดใหเรียนรู

มาแลว) คําถามแบบนี้ทําใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงท่ีสุดเพราะเหตุใด 

และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใชคาํถามแบบน้ีจะทําใหผูเรียนเรียนรูย่ิงข้ึนอีกหากมีกิจกรรม

ใหผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ 

  วิธีที่ 2 เปลี่ยนคําถามประเภทความจําใหเปนคําถามประเภทที่ผูเรียนตองแสดงความคิดเห็น

พรอมเหตุผล  การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรยีนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคดิท่ีสูงข้ึนกวาวิธีแรก 

เพราะผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน เม่ือใหประโยคท่ีผูเรียนจะตองสะทอน

ความคิดเห็น ผูเรียนจะตองปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอย ๆ จะเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูฟงท่ีดี มีจิตใจเปดกวางพรอมรับฟง และเปลี่ยนแปลง  ความคดิเห็นโดยผาน
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กระบวนการอภิปราย ครูใชวธิีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคณุภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก 

และใหขอมูลเพ่ือการพัฒนาแก ทุกคนในชั้นเรียน 

  วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งท่ีใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใชไดดีกับ

เน้ือหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จํานวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคาํ โครงสรางไวยากรณในวิชา

ภาษา เปนตน เมื่อไดรบัคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกน้ีถูก แตผลบวกนี้

ผิด หรือทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและ

อภิปรายมากกวาเพียงการถามวาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคู

มากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 

  วิธีที่ 4 ใหคําตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคําถามใหคิด  เปนการใหผูเรียนตองอธิบายเพิ่มเติม 

  วิธีที่ 5 ตั้งคําถามจากจุดยืนที่เห็นตาง  เปนวิธีที่ตองใชความสามารถมากทั้งผูสอนและผูเรียน 

เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึกเหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 

 นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy  เปนกรอบแนวคิดในการตั้งคําถามก็เปนวิธีการที่ดีใน

การเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 

 5. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals)  เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให

ผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซ่ึงจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะท่ีกําหนดในตัวชี้วัด   

การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปน

เครื่องมอืประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 

 6. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance  assessment)เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม

ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้ 

ผูสอนตองเตรียมส่ิงสําคัญ  2  ประการ คือ ภาระงาน (Tasks)หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน 

การทําโครงการ /โครงงาน การสาํรวจ การนาํเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปากเปลา การ

สาธิต การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร  เปนตน และเกณฑการใหคะแนน 

(Scoring Rubrics)การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท

กิจกรรม  ดังน้ี 

  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน  เชน การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร  การประดิษฐ  การสาํรวจ 

การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานท่ีเปน

ขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 
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  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด การรักษา

สาธารณสมบัต/ิสิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการสังเกต  จดบันทึก

เหตุการณเก่ียวกับผูเรยีน 

  ภาระงานท่ีมีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและ

ผลงานท่ีตองใชเวลาในการดาํเนินการ    จึงควรมีการประเมินเปนระยะๆ เชนระยะกอนดําเนิน

โครงการ/โครงงาน  โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระยะ

ระหวางดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

และการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติสําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการ

ประเมินผลงาน  ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดาํเนินโครงการ/โครงงาน 

    ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทํางาน  เชน การจัดทําแผนผัง  

แผนท่ี  แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน  อาจประเมินเฉพาะคณุภาพของผลงาน

ก็ได 

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูสอนตองสรางเคร่ืองมือเพื่อใชประกอบการประเมิน  เชน  

แบบมาตรประมาณคา  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  

เปนตน 

 7.การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (Portfolio  assessment)แฟมสะสมงานเปนการเก็บ

รวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพือ่สะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน แฟมสะสมงานท่ี

แสดงความกาวหนาของผูเรียน  ตองมีผลงานในชวงเวลาตางๆท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน   

หากเปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานท่ีสะทอนความสามารถของผูเรยีน โดยผูเรียนตองแสดง

ความคิดเห็นหรือเหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน  แนวทางในการ

จัดทําแฟมสะสมงานมีดังนี้     

   กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเก่ียวกับความกาวหนาและ

ความสาํเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด  ท้ังน้ีอาจพิจารณาจากตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรยีนรู 

   วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน  กําหนดเวลาของการจัดทําแฟม

สะสมงาน และ เกณฑการประเมิน 

   จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

   ใหผูเรยีนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

   ใหมีการประเมินชิ้นงานเพือ่พัฒนาช้ินงาน  ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดย ผูประเมิน  

ไดแก  ตนเอง เพื่อน  ผูสอน ผูปกครอง  บุคคลที่เกี่ยวของ 
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   ใหผูเรยีนคดัเลือกช้ินงาน  ประเมินชิ้นงาน ตามเงื่อนไขท่ีผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด  

เชน  ชิ้นงานที่ยากที่สุด  ชิ้นงานท่ีชอบท่ีสุด เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดอืนละครั้ง

หรือบทเรียนละคร้ังก็ได 

   ใหผูเรยีนนําชิ้นงานท่ีคัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมท่ีสมบูรณ  ซึ่งควรประกอบดวย  หนาปก  

คํานํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

   ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน 

   สถานศึกษาควรจัดใหผูเรยีนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเม่ือสิ้นภาคเรียน/ 

ปการศึกษาตามความเหมาะสม 

 8. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ เปนการประเมินตัวชี้วัด ดานองคความรู (Knowledge) 

เชน ขอมูล ความรู ข้ันตอน วิธีการ กระบวนการตาง ๆ เปนตน ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรง

ตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินน้ัน ๆ เชน  แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผิด  

แบบทดสอบจับคู  แบบทดสอบเตมิคํา  แบบทดสอบความเรยีงเปนตน ท้ังน้ีแบบทดสอบที่จะใชตอง

เปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง (Validity)  และเชื่อมั่นได (Reliability)  

 9.  การประเมินดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนการประเมินคุณธรรม  จรยิธรรม  

คุณลักษณะและเจตคติ  ท่ีควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู  ซึ่งวัดและประเมินเปนลําดับข้ันจากต่ําสุด

ไปสูงสดุดังน้ี 

   ขั้นรับรู  เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกวารูจัก  เต็มใจ สนใจ 

   ขั้นตอบสนอง  เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจที่จะทํา 

   ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออกโดยการ

กระทําหรือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับความ

เช่ือของตน ทําดวยความเชื่อม่ัน ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับความเช่ือของตน 

   ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ  

จนเกิดอุดมการณในความคิดของตนเอง 

   ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติเชนนั้นอยู

เสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 

  การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย  ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลักและสังเกต

อยางตอเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ท้ังน้ีอาจใชเครื่องมือการวัดและประเมินผล  เชน  แบบ

ประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน  

  นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก  เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  เชน  แบบวัด

ความรูโดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม  แบบวัดเจตคต ิ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัด

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เปนตน 
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 10. การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการ      

ที่หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของ

ผูเรียน จึงควรใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment) รวมกับการประเมินดวย

วิธีการอ่ืน ภาระงาน(Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการ

ปฏิบัตกิิจกรรมทั่ว ๆ ไปดังน้ันการประเมินสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลไปดวยกัน และกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 

 11. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student self - assessment) การประเมินตนเองนับเปน

ทั้งเคร่ืองมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรยีนรู  เพราะทําใหผูเรยีนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรู

อะไร  เรียนรูอยางไร และผลงานท่ีทําน้ันดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงใชเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบ

ความสาํเร็จไดดีจะตองมีเปาหมายการเรยีนรูท่ีชัดเจน มีเกณฑท่ีบงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน / 

ภาระงาน  และมาตรการการปรบัปรุง  แกไขตนเอง 

  เปาหมายการเรียนรูท่ีกําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย  จะทําให

ผูเรียนทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวังนั้น  

หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน  ซึ่งหากเกิดจาก

การทํางานรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน  การ

ที่ผูเรียนไดใชการประเมินตนเองบอย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินท่ีชัดเจนนี้  จะชวยสงเสริมให

ผูเรียนประเมินไดคอนขางจริงและซื่อสัตย  คําวิจารณ คําแนะนําของผูเรียนมักจะจรงิจังมากกวาของ

ครู  การประเมินตนเองจะเกิดประโยชนยิ่งข้ึน  หากผูเรียนทราบส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไขไดต้ังเปาหมาย 

การปรับปรุงแกไขของตน แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของ

ครอบครัว 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอภิปราย  การเขียนสะทอน

ผลงาน  การใชแบบสาํรวจ  การพูดคุยกับผูสอน  เปนตน 

 12. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)  เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่

นาจะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ  เพราะการท่ีผูเรียนจะบอก

ไดวาชิ้นงานน้ันเปนเชนไร  ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงาน

ของเพื่อน  ฉะนั้น ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน 

  การท่ีจะสรางความม่ันใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบน้ี  ควรมีการฝกผูเรียนโดยผูสอน

อาจหาตัวอยาง  เชน  งานเขียน  ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร  และควรให

คําอธิบายเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานน้ัน  จากนั้นใหนักเรียนประเมินภาระงานเขียนนั้น
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โดยใชเกณฑที่ชวยกันสรางข้ึน  หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของนักเรยีนและใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนที่ประเมินเกินจริง 

  การใชการประเมินโดยเพ่ือนอยางมีประสิทธิภาพ  จาํเปนตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ี

สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบนี้  กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ  

เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน  ผูสอนท่ีใหผูเรียนทํางานกลุมตลอด

ภาคเรียนแลวใชเทคนคิเพ่ือนประเมินเพ่ือนเปนประจํา  จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซึ่ง

กันและกัน  อันจะนําไปสูการใหขอมูลยอนกลับท่ีเกงข้ึนได 

 

 



21 

 
 

 



22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 



24 

 
 

 

 

 



25 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง 

 

มีหลักพิจารณา ดังนี้ 

 กรอบแนวคิดเปนปรชัญาที่ชี้แนะแนวทางการดาํรงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปนโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลก

เชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

นั้นๆ อยางรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง ๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง

ใกลและไกล 

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ที่เก่ียวของอยางรอบดานความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 2. เงื่อนไขความมีคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความชื่อ

สัตยสุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต 

 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรบัจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดลอมความรูและเทคโนโลยี 
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พระราชดาํริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ

เม่ือไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานมานาน

กวา ๓๐ ปเปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเปนแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง และความไมประมาทคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ในตัวเองตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สาํคัญจะตองมี“สติ ปญญา 

และความเพียร”ซึ่งจะนําไปสู“ความสุข”ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ี

สมัยใหมแตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานต้ังปณิธานในทางน้ีที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอดแตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆถาเรารักษาความ

พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (๔ ธันวาคม๒๕๑๗) 

 พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปน

หลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาไดจึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน

เบ้ืองตนกอนเมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลวจึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ใหสูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศควรที่จะ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน

เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดเพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศกอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 

                   ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ต้ังแตป ๒๕๑๗ คือ เม่ือ ๓๐ กวาปที่แลว 

                   แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง 

                        “...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวาเราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริม่จะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...”             

(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
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การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา 

ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคา

ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

- มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึง

ประสงค 

- เห็นคุณคาของตนเอง 

- มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

- การมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม

อันพึงประสงค 

- การเห็นคุณคาของตนเอง 

- การมีวินัย 

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและ 

มีความสามารถในการสื่อสาร    

การคิด การแกปญหา การใช

เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

- มีความรู 

- มีความสามารถ 

- มีทักษะชีวิต 

- ความรูอันเปนสากล 

- การสื่อสารการคดิ การแกปญหา 

- การใชเทคโนโลยี 

- การมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

ที่ดี มีสุขนิสัย และรกัการออก

กําลังกาย 

- มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี  

- มีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

- การมีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและ 

พลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

- มีความรักชาต ิ

- มีจิตสํานึก 

- ยึดมั่น 

-การมีความรักชาต ิ

- การมีจิตสาํนึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

- วิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
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ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ตอ) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน

และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ

อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

- มีจิตสํานึก 

 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- อยูรวมกันอยางมี

ความสขุ 

- การอนุรักษวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาไทย 

- การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- การทําประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงาม

ในสังคม  

- การอยูรวมกันในสังคม 

อยางมีความสุข 



29 

ตาราง 2 การวิเคราะหวิสัยทศันโรงเรียนบานคายวิทยา 

วิสัยทัศนโรงเรียน พฤติกรรม เนื้อหา 

โรงเรียนบานคายวิทยา มุง

จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยาง

เต็มศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรม

นําพาสูมาตรฐานสากล  นอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- มุงจัดการศึกษาพัฒนา

คุณภาพ (K)  

คุณธรรม จริยธรรมผูเรยีน

(A)อยางเต็มศักยภาพ 

- ใชนวัตกรรมนําพาสู

มาตรฐานสากล (K/P) 

- นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (P) 

- องคกรแหงการเรียนรู 

- องคกรแหงคุณธรรม 

- จัดการเรียนการสอน  โดยใช

นวัตกรรมนาํพาสู

มาตรฐานสากล 

- ความสัมพันธกับชุมชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

    1.1 มีความสามารถในการรับ

และสงสาร  

    1.2 มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู

ความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณ

อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาตนเองและสังคม  

 

 

   1.3 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและ

ลดปญหาความขัดแยงตางๆ 

 

- มีความสามารถ 

 

- มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอด

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและ

ประสบการณเก่ียวกับ 

   - ความคิด 

   - ความรู 

   - ความเขาใจ 

   - ความรูสึก 

   - ทัศนะของตนเอง 

- เจรจาตอรอง 

 

- การรับและการสงสาร 

 

- การใชภาษาถายทอดความคิด

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเอง 

-ขอมูลขาวสารและประสบการณ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ตนเองและสังคม  

 

 

 

 

- การขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

    1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง  

    1.5 เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ

สังคม 

- เลือกรับหรือไมรับ

ขอมูลขาวสาร 

 

- เลือก 

- การเลือกรับหรือไมรับขอมลู

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง 

- การใชวิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  

มีความสามารถในการคิดเพื่อ

นําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง

เหมาะสมเนน 

   2.1 การคดิวิเคราะห 

   2.2 การคดิสังเคราะห 

   2.3 การคดิอยางสรางสรรค 

   2.4 การคดิอยางมี

วิจารณญาณ 

   2.5 การคดิเปนระบบ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

- การคิดเพื่อนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได

อยางเหมาะสมท่ีเนน 

   2.1 การคิดวิเคราะห 

   2.2 การคิดสังเคราะห 

   2.3 การคิดอยางสรางสรรค 

   2.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.5 การคิดเปนระบบ 

 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

   3.1 มีความสามารถในการ

แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

- การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม 

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และขอมูลสารสนเทศ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

   3.2 เขาใจความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

ตาง ๆ ในสังคม 

   3.3 แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและ

แกไขปญหา 

   3.4 มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

- เขาใจ 

 

 

 

- แสวงหาความรู 

- ประยุกตความรูมาใช 

 

- มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

- ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

 

 

- การปองกันและแกไขปญหา 

 

 

- การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

4.  ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิตมคีวามสามารถในการนาํ

กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคมเนน 

   4.1 การสรางเสรมิ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตางๆ อยาง

เหมาะสม 

   4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล

กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

- มีความสามารถ - การนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชวีิตประจาํวัน การเรยีนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การทํางาน และการอยูรวมกัน 

ในสังคมเนน 

 

 

4.1 การสรางเสริมความสัมพนัธอันดี

ระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ 

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 

4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

 



32 

ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

5. ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

    5.1 มีความสามารถใน 

การเลือกและใชเทคโนโลยีดาน 

ตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

   5.2 มีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม ในดานการเรยีนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

- มีทักษะกระบวนการ 

 

 

- การเลือกและใชเทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 

- กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ 

การพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน 

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค 

ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

ตาราง 4การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1. รักชาติศาสน กษัตริย - รัก - สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต - ซื่อสัตยสุจริต - ความซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย - มีวินัย - ความมีวินัย 

4. ใฝเรียนรู - ใฝเรียนรู - การใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง - อยูอยางพอเพียง - การอยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน - มุงม่ัน - ความมุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย - รัก - ความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ - การมีจิตสาธารณะ 
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ตาราง 5 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1.รักชาติศาสน กษัตรยิ 

    1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

    1.2  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

 

1.3  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน 

ตามหลักของศาสนา 

1.4  เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

- เปนพลเมืองดี 

- ธํารงไว 

 

- ศรัทธายึดมั่นและ 

ปฏิบัติตนตาม 

- เคารพเทิดทนู 

สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

- การเปนพลเมืองดีของชาติ 

- การธํารงไวซึ่งความเปน 

ชาตไิทย 

- หลักของศาสนา 

 

- สถาบนัพระมหากษัตรยิ 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

    2.1ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอตนเองท้ังทางกายวาจาใจ 

 

2.2ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอผูอื่นทั้งทางกายวาจาใจ 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอตนเอง 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอผูอ่ืน 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

 

3. มีวินัย 

    3.1ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑ

ระเบียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 

 

- ปฏิบัติตาม 

ความมีวินัย 

-  ขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 
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การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

4. ใฝเรียนรู 

 4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน

และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรู

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมสรุป

เปนองคความรูและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

- ตั้งใจเพียรพยายาม

และเขารวมกิจกรรม 

- แสวงหาดวยการ

เลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสมสรุปเปนองค

ความรูและสามารถ

นําไปใช 

การใฝเรียนรู 

- การเรียนรู 

 

- ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. อยูอยางพอเพียง 

 5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม 

 

 

 5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว 

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

- ดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผล

รอบคอบมีคุณธรรม 

 

- มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

การอยูอยางพอเพียง 

- การดําเนินชีวิต 

อยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

- การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

    6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ี 

การงาน 

    6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายาม

และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 

- ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในหนาที่การงาน 

- ทํางานดวยความ

เพียรพยายามและ

อดทน 

 

ความมุงมั่นในการทํางาน 

- ความตั้งใจและรับผิดชอบใน

หนาที่การงาน 

- การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทนเพื่อใหงาน

สําเร็จตามเปาหมาย 
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การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

7. รักความเปนไทย 

 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

 

 7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทย 

ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 7.3 อนุรักษและสืบทอด 

ภูมิปญญาไทย 

 

- ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทย

และมีความกตัญู

กตเวที 

- เห็นคุณคาและใช 

ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

- อนุรักษและสืบทอด 

ความเปนไทย 

- ความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

- ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

 

- ภูมิปญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดย

ไมหวังผลตอบแทน 

 

 8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

- ชวยเหลือผูอ่ืนดวย

ความเต็มใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- เขารวม 

การมีจิตสาธารณะ 

- การชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม

ใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

- กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

โรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  โครงสรางหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียนรวมหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/สัปดาห) 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

วิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 3 3 3 3 3 3 

คณิตศาสตร 3 3 3 3 3 3 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 5 4 5 4 5 

สังคมศึกษา 3 3 3 3 3 3 

ประวัติศาสตร 1 1 1 1 1 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 

ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 

การงานอาชีพ 1 1 1 1 1 1 

ภาษาอังกฤษ 3 3 3 3 3 3 

รวม 23 24 23 24 23 24 

วิชาเพิ่มเติม       

ภาษาไทย 2 2 2 2 2 2 

วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 2 2 2 2 2 2 

สังคมศึกษา (หนาที่ฯ) 1 1 1 1 1 1 

รวม 5 5 5 5 5 5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 1 1 1 1 1 1 

ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 

ลส-นน 1 1 1 1 1 1 

รวมเวลา 3 3 3 3 3 3 

รวมเวลาทั้งสิ้น 31 32 31 32 31 32 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 620 640 620 640 620 640 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ป) 1,260 1,260 1,260 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  1 0.5 1 

พ21101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 

ศ21101 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท21201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5 1 

ว21201 วิทศาสตรเพิ่มเติม 1 1 2 

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1 2 

ส20231 หนาที่พลเมือง 31 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 

ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 

ว21182 วิทยาการคํานวณ 1 1 2 

ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 

ส21104 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  2 0.5 1 

พ21102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 

ศ21102 ศิลปะพ้ืนฐาน 2 1 2 

ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5 1 

ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 1 2 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1 2 

ส20232 หนาที่พลเมือง 32 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 

 

 

  



40 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 

ว22183 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 3 0.5 1 

พ22101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 3 1 2 

ศ22101 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 1 2 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5 1 

ว21203 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 3 1 2 

ว21293 คอมพิวเตอร 3 1 2 

ส20233 หนาที่พลเมือง 33 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 

 

  



41 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 

ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

ว22184 วิทยาการคํานวณ 2 1 2 

ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 

ส22204 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 4 0.5 1 

พ21102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 1 2 

ศ22102 ศิลปะพ้ืนฐาน 4 1 2 

ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5 1 

ว21204 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 4 1 2 

ว21294 คอมพิวเตอร 4 1 2 

ส20234 หนาที่พลเมือง 34 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

  

 

    

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 

 

  



42 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ว23185 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 

ส23102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  5 0.5 1 

พ23101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 5 1 2 

ศ23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 1 2 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ว23201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 5 1 2 

ว21295 คอมพิวเตอร 5 1 2 

ส20235 หนาที่พลเมือง 35 0.5 1 

ศ23201 ศิลปศึกษาเพ่ิมเติม5 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

     

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.1 31 

 

 

  



43 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23186 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 

ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 

ส23104 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

พ23102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 1 2 

ศ23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 1 2 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6 0.5 1 

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ว23202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 6 1 2 

ว21296 คอมพิวเตอร 6 1 2 

ส20236 หนาที่พลเมือง 36 0.5 1 

ศ23202 ศิลปศึกษาเพ่ิมเติม 6 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 

 

 

  



44 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ท21201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5  1  20  

ท21202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5  1  20  

ท22201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5  1  20  

ท22202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5  1  20  

ท23201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 0.5  1  20  

ท23202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 0.5  1  20  

          

  รวม 3.0 6 120 

          

          

          

          

 

  



45 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 60 

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 60 

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 60 

ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 60 

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 60 

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

          

  รวม 6.0 12 240 

          

 

  



46 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร       

ว21101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ว21102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ว22101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ว22102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ว23101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ว23102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

     

 รวม 9.0 18 360 

     

  เทคโนโลยี       

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ว21182 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 1 20 

ว22183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ว22184 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 1 20 

ว23185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ว23186 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 20 

     

 รวม 3.0 6 120 

     

 

  



47 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม  วิทยาศาสตร       

ว21201 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ว21202 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ว22203 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ว22204 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ว23205 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ว23206 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

     

 รวม 6.0 12 240 

         

 คอมพิวเตอร    

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1.0 2 40 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1.0 2 40 

ว22293 คอมพิวเตอร 3 1.0 2 40 

ว22294 คอมพิวเตอร 4 1.0 2 40 

ว23295 คอมพิวเตอร 5 1.0 2 40 

ว23296 คอมพิวเตอร 6 1.0 2 40 

      

 รวม 6.0 12 240 

     

 

  



48 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน สังคมศกึษา       

ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9 18 360 

          

รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร       

ส21102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 1 0.5 1 20 

ส21104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 2 0.5 1 20 

ส22102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 3 0.5 1 20 

ส22104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 4 0.5 1 20 

ส23102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 5 0.5 1 20 

ส23104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3 6 120 

          

 

  



49 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ส21201 คุณธรรม จริยธรรม 1 0.5 1 20 

ส21202 คุณธรรม จริยธรรม 2 0.5 1 20 

ส22201 คุณธรรม จริยธรรม 3 0.5 1 20 

ส22202 คุณธรรม จริยธรรม 4 0.5 1 20 

ส23201 คุณธรรม จริยธรรม 5 0.5 1 20 

ส23202 คุณธรรม จริยธรรม 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

 ส20231  หนาที่พลเมือง 31 0.5 1 20 

 ส20232  หนาที่พลเมือง 32 0.5 1 20 

 ส20233  หนาที่พลเมือง 33 0.5 1 20 

 ส20234  หนาที่พลเมือง 34 0.5 1 20 

 ส20235  หนาที่พลเมือง 35 0.5 1 20 

 ส20236  หนาที่พลเมือง 36 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 



50 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 1 1 2 40 

พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2 1 2 40 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 3 1 2 40 

พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4 1 2 40 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 5 1 2 40 

พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6 1 2 40 

          

  รวม 6 12 240 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

พ21201 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 20 

พ21202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 20 

พ22201 พลศึกษาเพิ่มเติม 3 0.5 1 20 

พ22202 พลศึกษาเพิ่มเติม 4 0.5 1 20 

พ23201 พลศึกษาเพิ่มเติม 5 0.5 1 20 

พ23202 พลศึกษาเพิ่มเติม 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3 6 120 

          



51 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0 2 40 

ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0 2 40 

ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1.0 2 40 

ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

  รวม 6 12 240 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ศ21201 ศิลปะเพิ่มเติม1  0.5  1  20 

ศ21202 ดนตรเีพิ่มเติม 1  0.5  1  20 

ศ21203 ศิลปะเพิ่มเติม 2  0.5  1  20 

ศ21204 ดนตรีเพิ่มเติม 2  0.5  1  20 

ศ22201 ศิลปะเพิ่มเติม 3  0.5  1  20 

ศ22202 ดนตรีเพิ่มเติม 3  0.5  1  20 

ศ22203 ศิลปะเพิ่มเติม 4  0.5  1  20 

ศ22204 ดนตรีเพิ่มเติม 4  0.5  1  20 

ศ23201 ศิลปะเพิ่มเติม 5  0.5  1  20 

ศ23202 ดนตรีเพิ่มเติม 5  0.5  1  20 

ศ23203 ศิลปะเพิ่มเติม 6  0.5  1  20 

ศ23204 ศิลปะเพิ่มเติม 6  0.5  1  20 

  รวม 6 12 240 
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รายวิชา กลุมสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 1 20 

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 20 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 
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รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 3 60 

อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 3 60 

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 3 60 

อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 60 

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 3 60 

อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ก21201  ภาษาเกาหล ี1  0.5 1 20  

ก21202  ภาษาเกาหล ี2  0.5 1 20  

ก22201  ภาษาเกาหล ี3  0.5 1 20  

ก22202  ภาษาเกาหล ี4  0.5 1 20  

ก23201  ภาษาเกาหล ี5  0.5 1 20  

ก23202  ภาษาเกาหล ี6  0.5 1 20  

          

  รวม 3.0 6 120 
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รายวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

I21101 การศึกษาและสรางองคความรู (IS1) 1.0 2 40 

I21102 การสื่อสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 2 40 

     

 รวม 2.0 4 80 

     

รายวิชากิจกรรม     

 การนําองคความรูไปใชบริการสังคม(IS3) 1.0 2 40 

     

 รวม 1.0 2 40 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

          

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 
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รหัสวิชา รายวิชา 
 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

    

 

    

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  รวม 

 

6 45 

    

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  คําอธิบายรายวิชา 

 

ชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ท21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว  รอยกรอง  จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมายคํา

เปรียบเทียบ  คําที่มีหลายความหมาย  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ  ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ  ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน  วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ  เรยีงความ  ยอความ  แสดงความคิดเห็น  ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อท่ี

โนนนาวใจ  ศึกษาเสียงในภาษาไทย  สรางคําในภาษาไทย    วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําใน

ประโยค  ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน  การแตงรอยกรอง  จําแนกสํานวนท่ีเปนคําพังเพย  

และสุภาษิต  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคา

ขอวรรณคดีและวรรณกรรม  นาํความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดแีละวรรณกรรมไปประยุกตใช

ในชีวิตจริง  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา  ฝกปฏิบัติ  สืบคนขอมูล  สื่อสาร  การวิเคราะห

เพื่อใหเขาใจดานการเรยีนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู  มีความสามารถในกรตัดสินใจนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ เห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ  มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย  มีมารยาทในการอาน  ในการ

เขียน  การฟง  การดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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   

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

 ท3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

 ท4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ท5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  

 

รวม  33  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ท21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมายคํา

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน การแตงรอยกรอง จําแนกสํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต  

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม  นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ สืบคนขอมูล สื่อสาร การวิเคราะหเพื่อให

เขาใจดานการเรียนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในกรตัดสินใจนําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ  เห็นคณุคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคานิยมที่เหมาะสม รักชาติ  ศาสน  กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย มีมารยาทในการอาน การเขียน  การฟง การดู

และการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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   

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

 ท3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

 ท4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ท5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  33  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3    รหัสวิชา  ท22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรองแกวและรอยกรองไดถูกตองไพเราะ จับใจความสําคัญ สรุปความ  

เขียนผังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อานและระบุขอสังเกตการใชภาษาโนนนาวไดอยาง

สมเหตุสมผล  เขียนสื่อสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน เขยีนบรรยาย พรรณนา เรียงความ  

จดหมายกิจธุระ และเขียนวิเคราะหวิจารณเรื่องไดอยางสมเหตุสมผล พูดสรุปความ วิเคราะหวิจารณ

เร่ืองท่ีฟงฟงและดูไดอยางมีเหตุผล โดยมานาํคิดประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความรูเก่ียวกับการ

สรางคํา คําราชาศัพทโดยสรางประโยคในภาษาไทย  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ  

สรุป อธิบายขอคิดจากวรรณคดี 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะหใหถูกตองเหมาะสม มีมารยาทใน

การฟง ดู พดู อาน เขียนเพื่อนําภาษาไทยไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวันไดอยางเห็นคุณคา  

ความสาํคัญ  รักษาและสืบสานภาษาไทยตลอดจนภูมิปญญาทางภาษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะอัน

พงึประสงค  ประกอบดวยรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสจุริตมีวินัย ใฝเรยีนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงเนนในการทํางานและรักในความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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 

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

 ท3.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 ,  

 ท4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 

 ท5.1   ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4    รหัสวิชา  ท22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียด 

วิเคราะหและจาํแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและประเมินคุณคาแนวคิดจากเรื่องท่ีอานเขียนสื่อสารดวย

ลายมือที่อานงายชัดเจน เขียนยอความ รายงาน วิเคราะห วิจารณเรื่องไดอยางมีเหตุผลและมารยาท

ในการฟง การดู และการพูด เขาใจเก่ียวกับการสรางคําและสามารถอธิบายความหมายของคํา

ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย สรุป วิเคราะห วิจารณ อธิบายคุณคาของวรรณกรรมและวรรณคดี  ได

อยางเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในการ

ตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพเห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ

ชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริตมีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน และรักในความเปนไทยมีมารยาทในการอาน การเขียน  

การฟง การดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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 

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

 ท3.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 ,  

 ท4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 

 ท5.1   ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ท23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 
 

  ศึกษาการอาน เขียน ฟง ดู พูด โดยอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองประเภทกลอน

สุภาพ กาพยฉบัง ๑๖จับใจความ แปลความ ตีความ และขยายความ วิเคราะห วิจารณเขียน หรือพูด

แสดงความคดิเห็น ชี้แจงแสดงความรู อธิบายความหรือโตแยงถึงคุณคาที่ไดรับ ประเมินเรื่องท่ีอาน

อยางมีเหตุผล มีมารยาทการอาน คัดลายมือดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนกรอบและผังความคิดยอ

ความ จดหมายกิจธุระ บันทึก รายงาน โครงงานจากการศึกษาคนควา เรื่องราวในทองถ่ิน ขาว สื่อ

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส วรรณคดีเรื่องที่เรียน มีมารยาทในการเขียน พูดรายงานประเดน็การศึกษา

คนควาเกี่ยวภูมิปญญาทองถ่ิน โดยนําเสนอผลงานโดยใชคอมพิวเตอร มีมารยาทในการฟง ดูและพูด 

ศึกษาลักษณะคําไทย คํามูล คําประสม คําซ้าํ คาํซอน การใชภาษาในระดับตางๆ ไดถูกตองเหมาะสม 

กับระดับบุคคล การใชคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ ในภาษาไทย แตงกลอนสุภาพ กาพยฉบัง ๑๖ ได

ถูกตองตามขอบังคับของฉันทลักษณ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องราวประวัติความเปนมาของ

ทองถ่ิน บุคคลสําคัญ สารคดี บทความที่เก่ียวกับทองถ่ิน ใชหลักการพินิจวรรณกรรมวิเคราะหวิถีไทย 

และคุณคาของเรื่องที่อาน ทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อของสังคมและ

วัฒนธรรม ทองจําคําประพันธท่ี บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ จดจํา นาํความรู ขอคดิท่ีไดไป

ใชอางอิงและประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการทางการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแกปญหา การใชทักษะชวีิต  

สามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูเพื่อใหมีคุณลักษณะใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียง มีความ

มุงม่ันในการทํางาน มีวินัย รักชาติ ศาสน กษัตรยิ รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 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 

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

 ท3.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท5.1ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 

รวม  34  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  ท23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล ความหมายคําท่ี

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ระบุ

ขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดรายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร 

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเร่ืองเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค 

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียนการแตงรอยกรอง จําแนกสํานวนท่ีเปนคําพังเพย และสุภาษิต 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ สืบคนขอมูลการส่ือสาร การวิเคราะห 

เพื่อใหเขาใจดานการเรยีนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในการตัดสินใจนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ เห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ มี

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู

อยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางานและรักความเปนไทย มีมารยาทในการอานในการเขียน การฟง การ

ดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 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 

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

 ท3.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท5.1ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5  

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ท21201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการอาน เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรูความเพลิดเพลิน และขาวสาร อานงาน

เขียนบันเทิงคดีและสารคดีท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรอืสรุปความใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพและเหมาะสม  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอานบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถอานจับใจความสาํคัญจากเรื่องที่อานได 

 3. นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะหเรื่องท่ีอานได 

 5. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายประสบการณได 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2  รหัสวิชา  ท21202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี ที่ใหความรูความเพลิดเพลนิ ทั้ง

ในสวนท่ีเปนการฟงจากบุคคลจากในสื่อ พูดระหวางบุคคลและในกลุม บรรยายหรือสรุปความ  ใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบบันเทิงคดีและสารคดีได 

 2. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 3. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดูได 

 4. นักเรียนสามารถสรุปขอคิดจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 5. นักเรียนมีมารยาทในการฟงดูและพูด 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา  ท22201 จํานวน0.5หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการ เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรูความเพลดิเพลิน และขาวสาร อานงานเขียน

บันเทิงคดีและสารคดีที่เปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรือสรุปความใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพและเหมาะสม  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูดการฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตมีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได 

 2. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายและพรรณนาได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนรายงานการศึกษาคนควาได 

 4. นักเรียนสามารถเขียนรายงานการศึกษาคนควาได 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 4   รหัสวิชา  ท22202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบขาวสารตาง ๆ ท่ีใหความรูความเพลิดเพลิน ทั้งในสวนที่

เปนการฟงจากบุคคลจากในสือ่ พูดระหวางบุคคลและในกลุม บรรยายหรือสรุปความในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟง  ดูและพูดในรูปแบบขาวสารตาง ๆ ได 

 2. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 3. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดูได 

 4. นักเรียนสามารถสรุปขอคิดจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 5. นักเรียนมีมารยาทในการฟงดูและพูด 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา  ท23201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูด ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู ขาวสาร รายการโทรทัศน แลว

วิเคราะหประเด็นความรู ความเขาใจ  นําไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  พูดเลาเรือ่งประวัติ

ความเปนมาของจังหวัด  ชุมชน  สถานท่ีสาํคัญ   อานออกเสียงรอยแกว ขาว บทรอยกรอง  อาน

วิเคราะหฉลากโภชนาการ ขาว ประกาศ คาํแนะนํา และ คาํเชิญชวน  เขียนเชิงกิจธุระ จดหมาย

ประกาศ  คําแนะนํา คําเชิญชวนเรื่องอาหาร สินคา สถานท่ีสําคัญ  สถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ินมีการ

อางอิงแหลงขอมูล  ตรงตามวัตถุประสงค   คนควาจากสื่อรปูแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง  ใชแหลง

เรียนรูในทองถิ่นอยางหลากหลาย  นําความรู  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงขาว บทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง

ที่อานได 

 2. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณฉลากโภชนาการ ขาวสาร เหตุการณสําคัญ ประกาศ  

คําแนะนําและคําเชิญชวน อยางมีเหตุผล เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตได 

 3. นักเรียนสามารถเขียนขาว ประกาศ คําแนะนาํ คาํเชิญชวนโดยใชถอยคําไดถูกตองตามระดับ

ภาษาได 

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณรายการโทรทัศน และนําขอคิดมาประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตได 

 5. นักเรียนสามารถเขียนอัตชีวประวัติ โดยเลาเหตุการณ  ขอคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องตาง ๆ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา  ท23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูด ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู เพลง  โฆษณา  แลววิเคราะห

ประเด็นความรู ความเขาใจ  อานออกเสียง  อานวิเคราะหบทความ  สารคด ี โฆษณานําไปใชเปน

ประโยชนในชวีิตประจําวัน   เขียนคําอวยพรในโอกาสตาง ๆ โฆษณา  แสดงความรู ความคิด โตแยง

บทความ บทโฆษณา  แตงเพลงสรางสรรคสังคม   อาน  พูดและเขียนไดอยางถูกตองตามหลักการ 

สรางสรรค  มีเหตุผล  มีการอางอิงแหลงขอมูล  คนควาจากสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง  ใช

แหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางหลากหลาย นาํความรู แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. อานออกเสียงบทความ สารคดไีดอยางถูกตอง เหมาะสมกับเร่ืองท่ีอาน 

 2. วิเคราะหและวิจารณบทความ สารคดี และโฆษณา อยางมีเหตุผล  เพื่อนํามาใชในการดําเนิน

ชีวิต 

 3. เขียนโฆษณา คําอวยพรในโอกาสตาง ๆ  โดยใชถอยคําไดถูกตองตามวัตถุประสงค 

 4. วิเคราะหและวิจารณบทเพลงท่ีฟง และนําขอคิดมาประยกุตใชในการดําเนินชีวิต 

 5. วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากบทเพลงสมัยเกาและบทเพลงรวมสมัย 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธบิายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  รหัสวิชา  ค21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบและ

ศูนย การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวน

เต็มและการนําไปใชเลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การคูณและหารเลขยกกําลังท่ีมีฐาน

เดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเตม็ การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรเศษสวนและ

ทศนิยม ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม การบวก 

ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม โจทยปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับเศษสวนและทศนิยมการสราง

ทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพื้นฐาน

ทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริงรูปเรขาคณิตสอง

มิติและสามมติิ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติท่ีได

จากการมองทางดานหนา (front view) ดานขาง(side view) หรือดานบน  (top view)ของรปู

เรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตท่ีประกอบขึ้นดวยลูกบาศก 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจาํวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ 

ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค  นํา

ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ คิดคน

สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พรอมท้ังตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ  มี

ความรอบคอบ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ัน

ในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม. 1/1, ม. 1/2 

 ค 2.2 ม. 1/1, ม. 1/2 

รวม  4  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ค21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ชั่วโมง 

  

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับอัตราสวน อัตราสวนของจํานวนหลายๆ จํานวน 

สัดสวน การนาํความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละไปใชในการแกปญหา สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ไปใชในชีวิตจริงสมการเชิงเสนสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธเชิงเสน การนําความรูเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริงสถิติ  การตั้งคําถามทาง

สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง กราฟเสน แผนภูมิรปู

วงกลม การแปลความหมายขอมูล การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจาํวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การตั้งคําถามการเก็บ

รวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การแปลความหมายขอมูล  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ การใหเหตุผลและการคิดสรางสรรค นํา

ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ คิดคน

สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความ

รอบคอบ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1 ม. 1/3 

 ค 1.3 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

 ค 3.1 ม. 1/1 

 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ค22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

  

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ เลขยกกําลังท่ีมีเลข

ช้ีกําลังเปนจาํนวนเต็มการนาํความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหา จํานวนอตรรกยะ ราก

ที่สองและรากที่สามของจํานวนตรรกยะ การนําความรูเกี่ยวกับจํานวนจริงไปใช  พหุนาม  การบวก 

ลบ คูณพหุนาม การหารพหุนามดวยเอกนามที่มีผลหารเปนพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง กําลังสองสมบูรณ และผลตางกําลังสอง สถิติ การนําเสนอและ

วิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮีสโทแกรม คากลางของขอมูล การแปลความหมาย

ผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชวีิตจริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ

ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร  กระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหา การคดิคาํนวณและการสรปุ

รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห การคิดคํานวณการแกปญหาการใหเหตุผล

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิดทักษะกระบวนการท่ีได 

ไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ

คณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบแบบแผน  ละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบมี

วิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 1.2 ม.2/1 , ม.2/2    

 ค 3.1 ม.2/1 

 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ค22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ พื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวของ

ปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการ

แกปญหา ปริมาตร การหาปรมิาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรปูเรขาคณิต

สองมิติ โดยใชการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไป

ใชในชีวิตจริง มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต หนาตัดของรูปเรขาคณติสามมิติ ภาพท่ีไดจากการมอง

ดานหนา ดานขาง ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 2.2  ม.2/1, ม.2/2 

 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  ค23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเก่ียวกับสมการกําลังสองตัว

แปรเดียว สมการกําลังสองตัวแปรเดียวการแกสมการกําลังสองตวัแปรเดยีว การนําความรูเก่ียวกับ

การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดยีวไปใชในการแกปญหาระบบสมการระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปรการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรการนําความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปรไปใชในการแกปญหาพื้นท่ีผิวการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมการนําความรูเก่ียวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหาปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด 

กรวยและทรงกลมการนําความรูเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมไปใชในการแกปญหา

ความคลาย รูปสามเหลี่ยมที่คลายกันการนาํความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหาวงกลม 

คอรดและเสนสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณการ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดตีอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ  ระเบียบ 

มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดและ

ประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่

ตองการวัด  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.3 ม 3/2,  ม 3/3 

 ค 2.1 ม 3/1 ,  ม 3/2 

 ค 2.2 ม 3/1,  ม 3/3 

รวม  6  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 6     รหัสวิชา  ค23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล  

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเก่ียวกับ การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองฟงกชันกําลังสองกราฟของฟงกชันกําลัง

สองการนําความรูเกี่ยวกับฟงกชันกําลังสองไปใชในการแกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาอัตราสวนตรีโกณมิติอัตราสวนตรโีกณมิติการนําคาอัตราสวน

ตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศาและ 60 องศา ไปใชในการแกปญหาสถิติ ขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูล (แผนภาพกลอง)  การแปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชวีิตจรงิความนาจะ

เปน เหตุการณจากการทดลองสุมความนาจะเปนการนาํความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิต

จริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  

การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนาํประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชวีิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดตีอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ  ระเบียบ  

มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการวัดและ

ประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ ทักษะที่

ตองการวัด  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.2 ม 3/1, ม 3/2 

 ค 1.3 ม 3/1 

 ค 2.2 ม 3/2 

 ค 3.1 ม 3/1 
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 ค 3.2 ม 3/1 

 

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ค21201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

            ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับการประยุกตรูปเรขาคณิต    

จํานวนนับ รอยละในชวีิตประจําวัน  ปญหาชวนคิด  จํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบ

ตัวเลขฐานตางๆ การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง โจทยปญหา การสรางมุมขนาดตางๆ    

การสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน                   

            โดยจัดประสบการณ  กิจกรรม หรือ โจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 

 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 3. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 

 4. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ  ท่ีกําหนดใหได 

 5. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 

 6.ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได 

 7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 8. ใชการสรางพื้นฐานสรางมุมขนาดตาง ๆ ได 

 9. ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรปูท่ีซับซอนขึ้นได 

 10. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2    รหัสวิชา  ค21202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

           ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องการใหเหตุผลทางเรขาคณิต พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ 

การคูณ  การหารเอกนาม การคูณและการหารพหุนามอยางงาย การเตรยีมความพรอมในการให

เหตุผล การใหเหตุผลในชีวิตประจําวัน การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย 

           โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สังเกตขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 2. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได 

 3. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอยางงายได 

 4. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได 

 5. ใชความรู ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร และ เทคโนโลยีในการแกปญหาและสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 6. สามารถแสดงเหตุผลโดยอางอิงความรูขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพ 

 

รวม   6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3    รหัสวิชา  ค22201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

           ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกกําลัง   

การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและการนําไปใชแกปญหาหรือ

สถานการณตางๆ การใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนท่ีมีคานอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรปูสัญ

กรณวิทยาศาสตร การคาํนวณเก่ียวกับจํานวนท่ีอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การประยุกตของ

อัตราสวนและรอยละ การแกปญหาหรือสถานการณโดยใชอัตราสวนและสัดสวน การแกปญหาหรือ

สถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชรอยละ การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต  การสรางสรรค

งานศลิปะโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต พหุนามและ

เศษสวนของพหุนามอยางงาย การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร พหุนามดีกรีไมเกินหนึ่ง และ

เศษสวน 

           โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. คูณและหารจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใช บทนิยาม

และสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหาได 

 2. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตรได 

 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 4. ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละแกปญหาหรือสถานการณตางๆได 

 5. ใชความรูเก่ียวกับเล่ือนขนาน การสะทอนและการหมุนในการสรางสรรคงานศิลปะหรือการ

ออกแบบได 

 6. บวก ลบ คูณ หารพหุนามได 
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 7. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามดีกรีไมเกินหนึ่งได 

 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4    รหัสวิชา  ค22202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

        ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูป  cbxax2    เมื่อ cb,a, เปนคาคงตัวและ

0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปคาสัมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุ

นามดีกรีสองท่ีอยูในรปูผลตางของกําลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสองตัว

แปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช

การแยกตัวประกอบ การแกสมการกําลังสองตวัแปรเดียวโดยใช สูตร 
2a

4acbb
x

2 
   

การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรผันแบบผกผัน การแปรผันเก่ียวเนื่อง การนําไปใช      

กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรผานสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ

เรขาคณิตและพีชคณิต 

        โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ 

       เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคดิรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัยมุงม่ันในการทํางาน

อยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชในการดํารงชวีิตไดอยาง

พอเพียง รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได 

 2. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตวัประกอบได 

 3. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่แปรผันตอกันได 

 6. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได 
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 7. สืบเสาะ  สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 

รวม  7   ผลการเรียนรู 

 

  



85 

คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา  ค23201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

       ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องกรณฑท่ีสอง การบวก การลบ การคณูและการหารจํานวนจริงท่ีอยูใน

รูป a เมื่อ  0a   โดยใชสมบัติ  (1) baab   เมื่อ  0a  และ   0b  (2) 

b

a

b

a
 เมื่อ  0a  และ  0b  ปริมาตรและพื้นทีผิ่ว การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด  กรวย และ 

ทรงกลม การแกปญหาหรือสถานการณ  โดยใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว    การแยกตัว

ประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีการทําเปนกําลังสองสมบูรณ  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทาํเปนกําลังสอง

สมบูรณ หรือใชทฤษฎีเศษเหลือ สมการกําลังสอง การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร  

2a

4acbb
x

2 
     การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลงัสองตัวแปรเดียว   พาราโบลา 

สมการพาราโบลา  กราฟของพาราโบลาที่อยูในรูป  cbxaxy 2    เมื่อ  0a   

      โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายและการนําเสนอ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บวก   ลบ   คูณ   และหารจํานวนจริงที่อยูในรูป   a เมื่อ  0a   และ   0b   

b

a

b

a
 เม่ือ  0a    และ  0b   

 2. หาพื้นที่ผิวของพีระมิด   กรวย และ ทรงกลมได 

 3. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวได 

 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบได 

 5. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปคาสมบูรณ 
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 6. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีการทําเปนกําลัง

สองสมบูรณหรือทฤษฎีเศษเหลือได 

 7.  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร  
2a

4acbb
x

2 
    ได 

 8.  แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได 

 9.  เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดใหได 

 10. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา  ค23202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับเร่ืองการใหเหตผุล สมบัติเก่ียวกับวงกลม การใหเหตุผลเก่ียวกับการสราง

รูปเรขาคณิต ระบบสมการ การแกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสอง การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไมเกินสอง เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ   การคูณ 

การหารเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวนของพหุนาม การแกปญหาเก่ียวกับเศษสวนพหุ

นาม 

     โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ใชสมบัติเก่ียวกับวงกลมในการใหเหตุผลได 

 2. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปเหล่ียมและรูปวงกลมท่ีกําหนดใหได 

 3. แกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสองได 

 4. แกโจทยปญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรดีกรีไมเกินสองได 

 5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

 6. การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวนของพหุนามได 

 7. แกสมการเศษสวนของพหุนามได 

 8. แกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 

 9. สืบเสาะ สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 

รวม   9   ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ว21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางหนาที่ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

โดยใชกลองจุลทรรศนใชแสงกระบวนการแพรและออสโมซิสการสังเคราะหดวยแสงและผลผลิตท่ี

เกิดข้ึนจากการสังเคราะหดวยแสง การลําเลียงสารของไซเล็มและโฟลเอ็มการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ

และไมอาศัยเพศของพืชดอกธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชวีิตของพืช 

การขยายพันธุพืช ความสาํคญัของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในการใชประโยชนดานตางๆ 

ลมฟาอากาศ บรรยากาศ อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการลําเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช  สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการ

แบงช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชนของแตละชั้นตระหนักในคุณคาของพืชท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต

และสิ่งแวดลอมโดยการรวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชนเห็นคุณคาของการ

พยากรณอากาศโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชนจากคําพยากรณอากาศ

ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู หลักฐานเชิงประจักษ  และสารสนเทศ  เสนอแนะ

แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการขอความ  การบูรณาการ

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ี

เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  ใหเปนผูที่มีจิตวิทยา

ศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  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.1/10 

  ม.1/11 , ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 . ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18 , ม .1/19  

 ว 2.2  ม.1/1 

 ว 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 

รวม 27 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ว21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ รวมทั้งจัด

กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ วิเคราะหผลจากการใชธาตโุลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ

กัมมนัตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ 

อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคาเปรียบเทียบจุด

เดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความหนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม

ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค 

และการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส อธิบาย

โครงสรางอะตอมที่ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ความสัมพันธระหวางพลังงาน

ความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและแบบจําลองการวัดอุณหภูมิ 

เขียนกราฟ แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศสรางแบบจําลองที่อธิบายการถายโอน

ความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอนการขยายตัวหรือหดตวัของ

สสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสียความรอนคํานวณปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ

เปลี่ยนสถานะตระหนักถึงประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเน่ืองจากความรอน

โดยวิเคราะหสถานการณปญหา และเสนอแนะวิธีการนาํความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู หลักฐานเชิงประจักษ  และสารสนเทศ  เสนอแนะ

แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการขอความ การบูรณาการ

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ี

เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนผูที่มีจิตวิทยา

ศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 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 ,ม.1/10 

 ว 2.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 

 

รวม 17 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ว22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของ

อวัยวะท่ีเกี่ยวของในระบบหายใจอธิบายกลไกการหายใจเขาและออก โดยใชแบบจําลองรวมทั้ง

อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางใน

การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจใหทํางานเปนปกติระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน

ระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไตตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถายในการกําจัดของเสีย

ทางไตโดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถายทําหนาที่ไดอยางปกติ บรรยาย

โครงสรางและหนาที่ของหัวใจ หลอดเลือดและเลือดอธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดโดย

ใชแบบจําลองออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะปกติ

และหลังทํากิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแล

รักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดใหทํางานเปนปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน

ระบบประสาทสวนกลางในการควบคุมการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการปองกันการกระทบกระเทือนและ

อันตรายตอสมองและไขสันหลังระบุอวัยวะและบรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศ

ชายและเพศหญิงโดยใชแบบจําลองอธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาวตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัย

หนุมสาวโดยการดูแลรักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอธิบายการตกไข 

การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเปนทารก เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่

เหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยการ

ประพฤติตนใหเหมาะสมอธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย

โครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวยตัวทําละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษแยกสารโดยการ

ระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงายโครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวยตัวทําละลายนํา

วิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจาํวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยี และ

วิศวกรรมศาสตรออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวทํา

ละลายอุณหภูมิ ท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารรวมท้ังอธิบายผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายได

ของสารโดยใชสารสนเทศระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหนวยความเขมขนเปนรอยละ
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ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล และมวลตอปริมาตรตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรูเรื่อง

ความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยางการใชสารละลายในชีวิตประจาํวันอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

  โดยใชแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่นๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน                        

อยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 ,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

    ม.2/10 ,  ม.2/11,  ม.2/12 ,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 ,  ม.2/16,  ม.2/17 

 ว 2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 

รวม 23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4  รหัสวิชา  ว22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมพยากรณการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผล

ของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียน

แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันออกแบบการ

ทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอความดันของของเหลววิเคราะห

แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุในของเหลวอธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ

ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาดของแรงเสียด

ทานเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระทําตอวัตถุตระหนักถึงประโยชนของ

ความรูเรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียด

ทานที่เปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ี

เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนและคํานวณโดยใช

สมการเปรียบเทยีบแหลงของสนามแมเหล็กสนามไฟฟา และสนามโนมถวงและทิศทางของแรงที่

กระทําตอวัตถุที่อยูในแตละสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมไดเขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็กแรงไฟฟา

และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและ

แรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนามน้ัน ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ี

รวบรวมไดอธิบายและคํานวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใชสมการจาก

หลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ววิเคราะหสถานการณและคํานวณ

เก่ียวกับงานและกําลังที่เกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการที่รวบรวมไดวิเคราะหหลักการ

ทํางานของเคร่ืองกลอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมไดตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครื่องกล

อยางงายโดยบอกประโยชนและการประยุกตใชในชีวิตประจําวันออกแบบและดวยวิธีท่ีเหมาะสมใน

การอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลงังานจลนและพลังงานศักยโนมถวงแปลความหมายขอมูลและอธิบาย

การเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมี

คาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมไดวิเคราะหสถานการณและอธบิายการเปลี่ยนและการถายโอนพลังงาน

โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานเปรยีบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใชประโยชนรวมท้ังอธิบาย

ผลกระทบจากการใชเช้ือเพลงิซากดึกดําบรรพจากขอมูลท่ีรวบรวมไดแสดงความตระหนักถึงผลจาก
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การใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพโดยนาํเสนอแนวทางการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเปรียบเทียบขอดี

และขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางการใช

พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในทองถ่ินสรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลก ตาม

องคประกอบทางเคมี จากขอมูลที่รวบรวมไดอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่การกรอน และการ

สะสมตัวของตะกอนจากแบบจําลองรวมทั้งยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวที่ทําใหผิวโลกเกิด

การเปลี่ยนแปลงอธิบายลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจําลองรวมทั้งระบุ

ปจจัยที่ทําใหดินมลีักษณะและสมบัติแตกตางกันตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือที่

เหมาะสมและนําเสนอแนวทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดินอธิบายปจจัยและ

กระบวนการเกิดแหลงนํ้าผิวดินและแหลงน้ําใตดินจากแบบจําลองสรางแบบจาํลองท่ีอธิบายการใชน้ํา

และนําเสนอแนวทางการใชนํ้าอยางยั่งยืนในทองถ่ินของตนเองสรางแบบจําลองท่ีอธิบายกระบวนการ

เกิดและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลมหลุมยุบ แผนดินทรุด 

  โดยมีความเขาใจและใชแนวคดิเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาได

อยางมี ประสิทธิภาพ รูเทาทันและมีจริยธรรม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

 ม.2/10,  ม.2/11,  ม.2/12,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 

 ว 2.3 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 ว 3.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9,ม.2/10 

 ว 8.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

 

รวม   35 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ว23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบของระบบนิเวศนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตศึกษา

ความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมศึกษาการถายทอดลักษระทางพันธุกรรม การแบง

เซลลแบบไมโทซีส และไมโอซีส โรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ตระหนักความสาํคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนวัสดุประเภทโพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม 

ตระหนักถึงคณุคาของการใชวัสดุประเภท  พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยา

เคมี รวมถึงการจัดการเรียงตัวใหมของอะตอม  ศึกษากฎทรงมวล  วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน 

และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน  ศึกษาการเกิดสนิมของเหล็ก  

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ  กรดกับเบส  และเบสกับโลหะ  ศึกษาประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมี

ที่มีตอสิ่งมีชีวิต  ออกแบบวิธีแกปญหาชีวิตประจาํวันโดยใชความรูปฏิกิริยาเคมี  

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู แบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ  และ

สารสนเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการ

ขอความ และการบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเขาใจ

หลักการ ทฤษฎี และกฎที่เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  

ใหเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ว 1.3   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 

 ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 

 

รวม 25 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6    รหัสวิชา  ว23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณ

ปริมาณที่เก่ียวของ ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร วิเคราะหความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาใน

วงจรไฟฟา ศึกษาและบอกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส คํานวณพลังงานไฟฟา อธิบายการทํางานคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา ตระหนักถึงประโยชน และอันตรายคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทดลองกฎการสะทอนแสง 

อธิบายการเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส ศึกษาการโคจรของดาว

เคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดูกาล การเกิดขางข้ึนขางแรม และการใชเทคโนโลยีอวกาศ  

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู แบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ  และ

สารสนเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และ                   

การบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเขาใจหลักการ  

ทฤษฎี และกฎท่ีเปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนผู

ที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.3 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 , ม.3/12 , ม.3/13 , ม.3/14 , ม.3/15 , ม.3/16 , ม.3/17, ม.3/18 , ม.3/19 

 ม.3/20 , ม.3/21 

 ว 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4  

 

รวม   25 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1   รหัสวิชา ว21201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการทํางานของนักวิทยาศาสตร ปญหา หรือ สถานการณ ท่ีสังเกตพบใน

ชีวิตประจําวัน ตั้งสมมติฐานจากปญหา หรือสถานการณ ที่สังเกตพบ ออกแบบการทดลอง   

เพื่อตรวจสอบ สมมติฐานกําหนดตัวแปร กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกใชอุปกรณและวิธีการ

ทดลอง อยางเหมาะสม บันทึกขอมูล จัดกระทําขอมูล นําเสนอขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการ

ทดลอง ไดสอดคลองกับจุดประสงค  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบการทดลอง หรือ

ดัดแปลงอุปกรณ ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การ

เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลองเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มี

จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลดวย

แบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริง แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคทางวิทยาศาสตร แบบประเมินดานเจตคติในการทํางานกลุม แบบประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สืบคน อธิบาย และอภิปราย ถึงการทํางานของนักวิทยาศาสตร                 

 2. สืบคน อธิบาย และอภิปราย ถึงปญหา หรือสถานการณ ที่สังเกตพบในชีวิตประจําวัน  

 3. อธิบาย และอภิปรายการตัง้สมมติฐานจากปญหา หรือสถานการณ ท่ีสังเกตพบไดอยาง

เหมาะสม 

 4. ออกแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กําหนดตัวแปร กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

เลอืกใชอุปกรณและวิธีการทดลอง อยางเหมาะสม 

 5. บันทึกขอมูล จัดกระทําขอมูล และนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงค 

 6. วิเคราะห และสรปุผลการทดลอง ไดสอดคลองกับจุดประสงค 

 7. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ ในการ แกปญหาที่

เกิดข้ึนขณะทําการทดลอง 
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 8. มีเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 

รวม     8    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 2   รหัสวิชา ว21202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห ความหมาย ประเภท ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร  คิดหัวเรื่อง  เลือก

เร่ืองท่ีจะทําโครงงานวิทยาศาสตร  ทําการทดลองเบ้ืองตนดูความเปนไปได  จัดทําเคาโครงของเร่ืองท่ี

เลอืกทํา ลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร อยางนอย 1 เรื่อง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการ

รวบรวมขอมูลหลาย ๆ ครั้ง  นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  และพัฒนาชิ้นงานใหเหมาะสม วิเคราะหผลการทดลอง  สรปุผลการทดลอง  ทํา

รายงานผลการทดลอง และนําเสนอโครงงาน ดวยปากเปลา อยางถูกตอง และม่ันใจ 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การ

เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลองเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด ความ

เขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตดัสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มี

จิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม คณุธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลดวย

แบบทดสอบ  แบบประเมนิจากสภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคทางวิทยาศาสตร แบบประเมินดานเจตคติในการทํางานกลุม แบบประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา  แบบทดสอบความคดิสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สืบคนขอมูล อธิบาย  และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

 2. ศึกษา และอธิบายขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร และคิดหัวเรื่องโครงงาน 

 3. สืบคนขอมูล เก่ียวกับเรื่องท่ีเลือกทําโครงงานทําการทดลองเบ้ืองตนดูความเปนไปไดและจัดทํา

เคาโครงของเรื่อง 

 4. ทําโครงงานวิทยาศาสตร อยางนอย 1 เรื่องโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการรวบรวมขอมูล

หลาย ๆ ครั้ง นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ  แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  และ

พัฒนาชิ้นงานใหเหมาะสม 

 5. วิเคราะหผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและทํารายงานผลการทดลอง 

 6. นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ดวยปากเปลา อยางถูกตอง  และมั่นใจ 
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 7. มีเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม 

 

รวม    7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา ว22201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2         ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา ทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณวิทยาศาสตร การใชอุปกรณวิทยาศาสตร และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การวัด การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น

การพยากรณ วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานจากการเลนเกมส หรือการทํา

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  และพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิด

ประดิษฐชิ้นงาน   

  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน การสบืเสาะหาความรู  เพื่อใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ระบุชื่ออุปกรณวิทยาศาสตร และสามารถใชไดอยางถูกตอง 

 2.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกต ไดอยางถูกตอง        

 3.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานความสามารถในการจัดจําแนกได 

  อยางถูกตอง 

 4.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานความสามารถในการใชเครื่องมือ 

  วัด ไดอยางถูกตอง 

 5.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการระบุความสัมพันธระหวาง 

  สเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลาไดอยางถูกตอง 

 6.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการนําขอมูลมาจัดกระทําเพ่ือให 

  ผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง 

 7.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการอธิบายขอมูลไดอยางถูกตอง 

 8.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการทํานายหรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะ 

  เกิดขึ้นลวงหนาไดอยางถูกตอง 
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 9.  นําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐานมาใชออกแบบและประดิษฐชิ้นงานได 

  อยางสรางสรรค 

 

รวม     9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ว22202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2         ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ สรางของเลนอยางงายตามแบบท่ีกําหนดให ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ

ของเลนที่ใชเครื่องกลอยางงายหรือหลักการทางไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสอยางงาย และอธิบายการ

ทํางานของของเลน ดวยหลักการทางวิทยาศาสตร  

  โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาเพ่ือใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู 

 1.  ตั้งคําถามเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตรที่สังเกตไดจากการเลนของเลน 

 2.  สังเกตและอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงายที่ประกอบขึ้นในของเลน 

 3.  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงายที่ประกอบขึ้นในของเลนที่กําหนด 

 4.  ออกแบบและประดิษฐของเลนโดยใชเครื่องกลอยางงาย และไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงาย 

 5.  มีเจตคติท่ีดีตอหลักการทางวทิยาศาสตรในของเลน 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 5   รหัสวิชา ว23201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3         ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ทดลอง องคประกอบและประเภทของปโตรเลียม หินตนกําเนิดและแหลงกัก

เก็บปโตรเลียม การสํารวจและแหลงปโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแกไขท่ีเกิดจากการสํารวจและ

การผลิตปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ การกลั่นนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติและจาก

การกลั่นนํ้ามันดิบ และการใชประโยชน ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม

และแนวทางแกไข สถานการณพลังงานของโลกและของประเทศไทย การใชพลังงานดานการคมนาคม

ของประเทศไทย การกําหนดราคาน้าํมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแกไขผลจากการใช

เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทน 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายความสําคัญ และการกําเนิด ของปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน   และหินน้ํามัน 

 2. อธิบายแหลง   การสาํรวจ  และปริมาณสาํรองของปโตรเลียม และ แกสธรรมชาติ 

 3. อธิบายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการนําไปใชประโยชน 

 4. อธิบายโครงสรางราคาและวิเคราะหสถานการณการใชน้าํมันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 

 5. อธิบายประเภทและการใชประโยชน  จากเชื้อเพลิงที่เปนพลังงานทดแทน 

 6. นําเสนอแนวทางการใชปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ  อยางประหยัดและถูกวิธี 

 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ว23202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ทดลอง ตรวจสอบ เก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ 

พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตรของ

พลังงานดังกลาว และการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของ

พลังงานเหลานั้นที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายความสําคัญของพลังงานทดแทน 

 2.  อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร ในการนําพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม พลังงานนํ้า  

  พลังงานชวีมวลและพลังงานนวิเคลียร ไปใชประโยชน 

 3.  อธิบายการใชประโยชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ พลังงานชีวมวล 

  และพลังงานนิวเคลียร ในประเทศไทย 

 4.  อธิบายขอดีและขอจํากัดเก่ียวกับการใชประโยชนและแนวทางการพัฒนา ของพลังงาน 

  แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา  ว21181 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะและทรพัยากร โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดาน

การเกษตรและอาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ 

  โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการ

แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา วิทยาการคํานวณ 1    รหัสวิชา  ว21182 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา ขั้นตอนการ

แกปญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มีการใช

งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซํ้า เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรการรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟตแวรและบริการ

บนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การ

จัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ขอตกลงและขอกําหนดการใชสื่อและ

แหลงขอมูลนําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม 

หรือการแกปญหาในชีวิตจริง  

  โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลและสรางทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสราง

ความเสียหายใหแกผูอื่น 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา  ว22183 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

   ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเทคโนโลยี ประกอบดวย

กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการออกแบบ และปฏิบัติการทดสอบ 

ปรับปรุงแกไข และประเมินผล    

  โดยใชกระบวนการเทคโนโลยีในการแกปญหาหรือสนองความตองการในการสรางสิ่งของ

เครื่องใชหรือวิธีการ  ใชความรูเก่ียวกับกลไกและการควบคุมไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส  โดยถายทอด

ความคิดเปนภาพ 3  มิติ หรือ ภาพฉาย  เพ่ือนําไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของเครื่องใชหรือ

ถายทอดความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและรายงานผล  มีความคิดสรางสรรค

ไดแก  ความคิดริเร่ิม  ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน  และความคดิละเอียดลออในการแกปญหา

หรือสนองความตองการในงานท่ีผลิตเอง  เพ่ือใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอ

ชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือใชเทคโนโลยีที่

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเทคโนโลยีดวยเทคโนโลยีสะอาด  รวมถึง

การใชพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลดการใชทรัพยากร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 2        รหัสวิชา  ว21184 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ

แกปญหา ออกแบบการเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหาอภิปรายองคประกอบ

และหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประกอบการแกปญหา 

รวมถึงใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในผลกระทบของ

การเผยแพรขอมูล รวมถึงสรางและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพรผลงาน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ตลอดจนกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่

เรียนรู มีความตระหนักและรับผิดชอบตอการกระทําในการเผยแพรขอมูล นําความรูที่ไดรบัไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 4.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ว23185 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับชีวิตสังคมและ

สิ่งแวดลอมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับของเทคโนโลยีไดแกระดับพื้นบานหรือพื้นฐานระดับกลาง

และระดับสูงเขาใจกลไกและการควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  โดยใชการสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบโดยถายทอด

ความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของเครื่องใชหรือถายทอด

ความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลในการสรางส่ิงของเครื่องใชหรือวิธีการ

นั้นใหคํานึงความปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 3        รหัสวิชา  ว21186 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อธิบายการเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตไดเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล 

ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค 

  โดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตได และมีทัศนคติท่ีดีตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ประมวลผลดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ว. 4.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 1             รหัสวิชา  ว21291 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาหลักการทํางาน และองคประกอบของคอมพิวเตอร อธิบายความหมายของขอมูลและ

สารสนเทศ  ใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ  เพื่อนําไปใชให

เกิดประโยชนและมีความเหมาะสมในการใชงาน ศึกษาบทบาทหนาที่ นิยาม และความสาํคัญของ

โปรแกรมประมวลผลคํา และฝกทักษะทางดานโปรแกรมประมวลผลคําดวยโปรแกรม Microsoft 

Word  ทักษะการใชงานเบ้ืองตน การใชงานเอกสารและแกไขขอความ  การจัดรูปแบบตัวอักษะและ

ยอหนา  การใชรูปภาพประกอบเอกสาร  การใชกราฟกแบบพิเศษ และ การสรางและตกแตงตาราง 

ปฏิบัติการใชโปรแกรมประมวลผลคําดวยโปรแกรม Microsoft Word ทักษะการใชงานเบ้ืองตน    

การใชงานเอกสารและแกไขขอความ   การจัดรูปแบบตัวอักษะและยอหนา  การใชรูปภาพประกอบ

เอกสาร  การใชกราฟกแบบพิเศษ และ การสรางและตกแตงตาราง 

  โดยใชกระบวนการทํางาน  การทํางานกลุม  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแกปญหา  และ

ทักษะการแสวงหาความรู เพ่ือใหเขาใจและเห็นคุณคาของซอฟตแวร Microsoft Word สามารถ

จัดทําชิ้นงาน  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานักและรับผิดชอบการทํางานบนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  อดทน  มุงมั่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 2               รหัสวิชา  ว21292 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติคอมพิวเตอร วิวัฒนาการคอมพิวเตอร ลักษณะสําคัญของเครื่อง

คอมพิวเตอร ขอจํากัดของคอมพิวเตอร ประโยชนของคอมพิวเตอร การขยายตัวของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและประเภทของอาชญากรรมและอาชญากรคอมพิวเตอร  

ศึกษาหลักการของตารางทํางาน โปรแกรม Microsoft Excel การคาํนวณบนตารางทํางาน  รูปแบบ

ของงานที่อยูบนตารางทํางานการปอนขอมูล  การแกไขขอมูล การเก็บขอมูลลงแฟมขอมูล การเรยีก

ขอมูลจากแฟมขอมูลมาดําเนินการ  การจัดรูปแบบช้ินงาน  การพิมพ  การสรางกราฟ  ฟงกชันการ

คํานวณ และฟงกชันการทํางานตางๆปฏิบัติการสรางงานบนตารางทํางาน โปรแกรม Microsoft 

Excel ปอนขอมูล  แกไขขอมูล เก็บขอมูลลงแฟมขอมูล เรียกขอมูลจากแฟมขอมูลมาดําเนินการ  

จัดรูปแบบชิ้นงาน สรางกราฟ  ใชฟงกชันการคํานวณ และฟงกชันการทํางานตาง ๆ ประยุกตตาราง

ทํางานในงานตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทํางาน  การทํางานกลุม  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแกปญหาและ

ทักษะการแสวงหาความรู เพือ่ใหเขาใจและเห็นคุณคาของซอฟตแวร Microsoft Excel สามารถ

จัดทําชิ้นงาน  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานักและรับผิดชอบการทํางานบนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  อดทน  มุงมั่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 3           รหัสวิชา  ว21293 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาและอธิบายระดับของเทคโนโลยีที่ใชเปน 3 ระดับ คือระดับพื้นบานหรือพื้นฐานระดับ 

กลางและระดับสูงการสรางสิง่ของเครื่องใชหรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีจะทาํใหผูเรียน

ทํางานอยางเปนระบบ สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย การหางานดวยวิธีที่หลากหลายและการเลือก

งานท่ีเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพฉาย เพื่อนําไปสูการ

สรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของเคร่ืองใชหรือถายทอดความคดิของวิธีการเปนแบบจําลอง

ความคิดและการรายงานผลเพื่อใหมีความรูความเขาใจการสรางงานอยางมีระบบนําไปสูการเลือก

อาชีพท่ีเหมาะสมเกิดเจตคติที่ดีตอการดําเนินชีวิตในอนาคต 

  

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายความหมาย และความสําคัญของการใชเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 2.  นักเรียนมีความรูความเขาใจดานการใชโปรแกรม Pro/Desktop ในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 3.  นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงรางชิ้นงานจากโปรแกรม Pro/Desktop    

 4.  นักเรียนปฏิบัติงานทํารูปทรง 3 มิติ ตาง ๆ จากโปรแกรม Pro/Desktop    

 5.  นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑจากโปรแกรม Pro/Desktop    

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 4               รหัสวิชา  ว21294 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษา ฝกปฏิบัติหลักการเบ้ืองตนของกลุมเครื่องมือตาง ๆ ในการตกแตงรปูภาพ สรางรปูภาพ 

กรอบรูป ปรับแสงเงาของภาพ รวมถึงการซอมรูปภาพ ตัดตอภาพ และการวางการภาพลงบนพื้นผิว

วัตถุ จากโปรแกรมกราฟก เขาใจวิธีการตกแตงรูปภาพใหสวยงาม และสามารถจัดทําชิ้นงานหรือ

ประยุกตใชโปรแกรมกราฟกในการผลิตชิ้นงานอยางสรางสรรค มีจิตสํานึกและรับผิดชอบโดยการใช

งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนําเสนอผลงานดวยคําสั่งเบ้ืองตนในโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว

การสรางไฟลนําเสนอ ไฟลเมนู โดยใชองคประกอบจาก Object ท่ีกําหนดใหการเชื่อมโยง การสราง

ไฟลไตเต้ิล (Title) การสรางเมนู (Menu) การสรางไฟลเน้ือหาการสรางไฟลนาํเสนอ โดยใชเทคนิค

การโหลด Muvie หลายระดับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชงานโปรแกรม

ภาพเคลื่อนไหว 

  เพื่อนําเสนอผลงาน มีความคิดสรางสรรค มีจิตสาํนึกมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม มีเจตคติท่ีดีตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวัน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรูความเขาใจโครงสรางการทํางานของโปรแกรม Flash 

 2. สรางแอนิเมชั่นของการตูนได 

 3. สรางปุมเชื่อมโยงได 

 4. แทรกเสียงได 

 5. เขียน Action Script ได 

 6. นําเสนองานได 

 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 5     รหัสวิชา  ว21295 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาเก่ียวกับการเขียนเว็บเพจดวย โปรแกรมในการสรางเว็บเพจในรูปแบบ web editor โดย

ศึกษาเรียนรูถึงโครงสรางพื้นฐานของการเขียนและกําหนดสวนตาง ๆ ของเว็บเพจสามารถสราง

หนาตาของหนาตางออกแบบเว็บเพจสวนประกอบของหนาจอหลัก การสราง Site กําหนดคุณสมบัติ

ของ Site สราง Static Page กําหนดคุณสมบัติหนาเพจ ตั้งชื่อเพจ จัดรูปแบบตัวอักษรใสรปูภาพ 

ปรับรูปพื้นหลัง การแกไขโคด ตรวจสอบโคด พิมพโคดการสรางลิงคและตรวจหนาเพจบน Browser 

และ Publish เพจศึกษาการทํางานและสราง Web Applications สรางหนาเพจรับขอมูล ติดตั้ง 

Web Server ดวย Internet Information Server ทดสอบการสรางเว็บเพจ อยางงายได 

  โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินกระบวนการสรางความคิด

รวบยอดกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการคิดวิเคราะหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานสามารถนําทักษะปฏิบัตงิานไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกโครงสรางของภาษาhtml ได 

 2. บอกลักษณะคุณสมบัติของภาษาhtml ได 

 3. ใชคําสั่งภาษาhtml เบื้องตนได 

 4. เขียนโปรแกรมภาษาhtml เบ้ืองตนได 

 5. กําหนดคาภาษาhtml เบื้องตนได 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 6              รหัสวิชา  ว21296 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนทําการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

อันจะนําไปสูการระบุเรื่อง หัวขอหรือปญหาสําหรับการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร  คนควาเอกสาร

ทางดานทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเก่ียวกับการทําโครงงานท่ีจะรวบรวมขอมูลเบื้องตนศึกษา

ความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทํา การออกแบบ การวางแผน เขียนและนําเสนอเคาโครง

เทคนิคการนําเสนอโครงงาน  การเผยแพรผลงาน  จัดทําโครงงานตามข้ันตอนการเขียนรายงานและ

นําเสนอโครงงานได  โดยใชเทคโนโลยีไปใชในการทําโครงงาน 

       โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินกระบวนการสรางความคิด

รวบยอดกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการคิดวิเคราะหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานสามารถนําทักษะปฏิบัตงิานไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหมีความรู

ความเขาใจและทักษะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร  ตลอดจนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน  

และสามารถนําความรูและผลงานโครงการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรได 

 3.  มีความรูในการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

 4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของงาน 

 5. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 1     รหัสวิชา  ส21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวกพุทธ

สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก  พระรัตนตรัย หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิต

และเจริญปญญา หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 

รวมท้ังศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสู

ประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย   

พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก พระรตันตรัย หลักธรรมคําสอน  พุทธ

ศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา หนาท่ีชาวพทุธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพธิี และวัน

สําคญัทางพระพุทธศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เกิดความศรัทธาตอศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษากฎหมาย

คุมครอง สิทธิของบุคคล ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย บทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอ

สังคมและประเทศชาติ ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ

ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนปจจัยในการสรางความสัมพันธท่ีด ีหลักการ เจตนารมณ โครงสราง และ

สาระสาํคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน การแบงอํานาจและถวงดุลอํานาจ

อธิปไตยท้ัง 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 

สามารถนําไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7,ม.1/8, ม.1/9,ม.1/10, ม.1/11 

 ส1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5 

 ส2.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
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 ส2.2 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 

 

รวม 23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 2     รหัสวิชา  ส21103 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหมาย ความสําคญัของเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ขอบขายของเศรษฐศาสตร การ

บริโภค วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริโภค พฤติกรรมการบริโภค ผลดี ผลเสีย ของคานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภค ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน บทบาทหนาที่ ประเภทของสถาบัน

การเงิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ความหมายและความสําคัญของทรัพยสิน

ทางปญญา ผลกระทบจากกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลัก

เศรษฐศาสตรเบื้องตน เห็นคุณคาความสาํคัญของการเปนผูบรโิภคท่ีดีศึกษาเรื่องเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ลักษณะทางกายภาพและสังคมประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย เสน

แบงเขตเวลาของประเทศไทยกับทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความแตกตางของเวลา ภัย

ธรรมชาติ และการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความรวมมือ

ระหวางประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทําเล

ที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ปจจัยทางกายภาพและ

สังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

โอเชียเนีย 

  โดยใชกระบวนการทางภูมิศาสตร  กระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทาง

สังคมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหากระบวนการกลุมเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจลักษณะทางธรรมชาติและภูมิศาสตรท่ีสงผลใหวิถีชีวิตของผูคนแตกตางกันมีสวน

รวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศชาติ และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย

เนีย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ส 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
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 ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม14 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 3     รหัสวิชา  ส22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธ ศาสนา เรยีนรูประเทศ

ไทยและเพื่อนบาน (สุวรรณภูมิ) พุทธประวัติ ชาดก ประวัตพิุทธสาวก และชาวพุทธตัวอยาง พุทธ

สุภาษิต และคําศัพท ของพระพุทธศาสตร พระไตรปฏกนารู หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ธรรม 6 

อารยถนะ) หลักธรรมและอกุศลกรรมบด 10 อบายมุข 4 สุข 2 บุพพิมิตขอามัชฌิมาปฏิปนา สติปฏ

ฐาน 4 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 คุณธรรม 6 กุศลกรรมบด 10 ศึกษาวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมสวนะ และเทศกาลสําคัญ การบริหารจิตการเจรญิปญญา การพัฒนา การเรียนรูดวยวิธีคิด 

แบบโพนสิัรมนสิการ หนาท่ีชาวพุทธ การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธ ชาวพุทธท่ีดี การทําบุญตักบาตร การ

ถวายสังฆทาน และการถวายผาอาบนํ้าฝน การถวายเครื่องไตรธรรม การกรวดน้าํ การทอดกฐิน และ

การทอดผาปา มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนตอพระสงฆ การสัมมนา พระพุทธศาสนา กับการ

แกไขปญหา และการพัฒนาศึกษากฎหมายแพงลักษณะครอบครัว การหม้ัน การสมรส การรับบุตร

บุญธรรม มรดกกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ สาระสําคัญของ

รัฐธรรมนูญประเพณี วัฒนธรรมท่ีสําคญั การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย คุณคาของการสืบ

ทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น การถายทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นในแตละภูมิภาค ปราชญทองถ่ินหรือปราชญชาวบาน การอนุรกัษและ

สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและ

แกปญหาเพื่อใหเกิดความตระหนักในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 

เพื่อดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

สมารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ส 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5  
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 ส 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม2/4 

 ส 2.2  ม.2/1, ม.2/2 

 

รวม   22  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 4     รหัสวิชา  ส22103 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา เก่ียวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ความสาํคัญของวิชาเศรษฐศาสตร การผลิต  การ

บริการจัดการ  แนวทางการบริโภค  สิทธิคุมครองผูบริโภค การออมทรัพยในระบบธนาคาร  

เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สภาพแวดลอมทาง

กายภาพของทวีปยุโรป  แอฟริกา ภูมิภาคของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

  โดยใชกระบวนความคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตร  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  และ

แกปญหากระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถดาํเนินชวีิตอยางสันติ

สุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 ส 5.1  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 5.2  ม.2/1 

 

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 5     รหัสวิชา  ส23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  วิเคราะห  ฝกปฏิบัติ  สรางความคิดรวบยอดเพื่อใหมีความเขาใจ  ตระหนัก และเห็น

คุณคาการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาอยางย่ังยืนวิเคราะหพทุธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือประวัติศาสดาทีต่นนับถือ

ตามที่กําหนดประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต วิเคราะหขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง

เลา และศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนดสังฆคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนดการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพรอม

สําหรับการทํางานและการมีครอบครัวการพัฒนาจิตเพ่ือการเรยีนรูและดําเนินชวีิตดวยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือการพัฒนาจิตคามแนวทาง

ของศาสนาที่ตนนับถือสวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปานสติหรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา

อ่ืน ๆหนาที่และบทบาทของสาวก ปฏิบัติตนตอสาวก และบุคคลตาง ๆ ตามที่กําหนด หรือตามที่

ศาสนากําหนดไดถูกตองหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตองประวัติ

วันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดการแสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของ

ศาสนาที่ตนนับถือแนวทางในการธํารงรกัษาศาสนาที่ตนนับถือรูและเขาใจกฏหมายเก่ียวกับความผิด

ทางอาญา  ความผิดทางแพง และโทษ  อธิบายความหมาย ความสาํคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีสวน

รวมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

วิเคราะหความสาํคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล  การอนุรกัษวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม  รูจักเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  วิเคราะหปจจัยที่

กอใหเกิดความขัดแยง  สาเหตุปญหา  แนวทางความรวมมือในการลดความขัดแยงและการสรางความ

สมานฉันทรวมท้ังปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข  ศึกษาระบอบการปกครองแบบตาง ๆ ที่

ใชในยุคปจจุบัน  วิเคราะหความแตกตาง  ความคลายคลึงของการปกครองไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี

การปกครองระบอบประชาธปิไตย  ศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตราตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

เลอืกตั้ง  การมีสวนรวม  และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สามารถอธิบายอํานาจหนาที่ของรัฐบาล  
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บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน  สามารถอธิบายความจําเปนในการมีรัฐบาล

ตามระบอบประชาธิปไตย  ประเด็น ปญหาและผลกระทบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย

ของประเทศไทย และแนวทางการแกไขปญหา 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู สืบคนขอมูล สังเกต สํารวจ การอภิปราย การ

นําเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ  นําไปปฏิบัติใชไดในชีวิตประจําวัน  

เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต  มีความ

รับผิดชอบ  มุงม่ันในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถ

ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 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  

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

 ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม 26  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 6    รหัสวิชา  ส23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหมาย  ประเภทของตลาด และตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน  วิเคราะห

ความสาํคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคาและบริการ  

สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาทองถ่ินทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม  วิเคราะหปญหาของ

ทองถ่ินโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับตาง ๆ หลักการสําคัญของ

ระบบสหกรณ  ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงกับหลักการและระบบของสหกรณเพ่ือ

ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ศึกษาบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศใน

ดานตาง ๆ  บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรฐับาล  บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

ของรัฐในระดับตาง ๆ บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  ศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

เงนิเฟอ  เงินฝด ความหมาย สาเหตุและแนวทางแกไขภาวะเงินเฟอ  เงินฝด  วิเคราะหสภาพและ

สาเหตุปญหาการวางงาน  ผลกระทบจากปญหาการวางงาน  แนวทางการแกไขปญหาการวางงาน  

ศึกษาการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวาง

ประเทศ  ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  การ

เปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  สามารถอภิปรายปญหา

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ผลกระทบตอเนื่องของสิ่งแวดลอม

ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ที่สงผลตอประเทศไทย 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการทางภูมิศาสตร  การแสวงหาความรู สืบคนขอมูล  สังเกต 

สํารวจ การอภิปราย  การนาํเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ นําไป

ปฏิบัติใชไดในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรยีน  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต     มี

ความรับผิดชอบ  มุงมั่นในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

สามารถดํารงชวีิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
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มาตรฐานตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  

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

 ส 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 

 ส 5.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 

รวม  15  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 1      รหัสวิชา  ส21102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธและความสําคัญของเวลาในอดีตที่มีผลตอปจจุบันและอนาคต  ยกตัวอยาง

การใชเวลา  ชวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  อธิบายที่มา และเทียบ

ศักราชแบบตาง ๆ ที่ปรากฏในประวัติศาสตรไทย เชน จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ.  นํา

วิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรไทย อธิบายท่ีตั้งและสภาพ

ภูมิศาสตร พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบุความสาํคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย ที่มีตอการพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน 

  โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะห  

กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถ

วิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกตางความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ รวมท้ังสามารถ

แกปญหาและประยุกตใช  เพือ่ใหสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจาํวัน  และอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางมีความสุขและสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ส 4.2 ม.1/1,ม.1/2 

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 2      รหัสวิชา  ส21104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัย  ในดินแดนสุโขทัย  รัฐโบราณในดินแดนไทย 

เชน ศรีวิชัย ตามพรลิงค ทวารวดี และรัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ลานนา นครศรีธรรมราช  

สุพรรณภูมิ  วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดานปจจัยภายในและภายนอกในการ

สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย วิเคราะหอิทธิพล

ของวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปจจุบัน 

  โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะห  

กระบวนการกลุม การแสดงความคดิเห็น การนําเสนอผลงานและการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนมีความรู  

ความเขาใจ สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตางความสัมพันธของเหตุการณ

ตางๆ รวมท้ังสามารถแกปญหาและประยุกตใช เพ่ือใหสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  

และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 3      รหัสวิชา  ส22102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ความหมายความสําคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ

วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ วิธกีารประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ

ตางๆ วิเคราะหความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร  

ความสาํคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร  พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง

ปจจุบันดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความสําคัญ

และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น  เพื่อใหทราบเรื่องพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและ

การเมือง  ของภูมิภาคเอเชีย  ระบุความสาํคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร  ทักษะกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล

โดยการสาํรวจขอมูลจากพื้นทีจ่ริง การวิเคราะหขอมูลท่ีได การสังเคราะหขอมูล การหาความ

นาเช่ือถือของขอมูล เปรียบเทียบการอภิปรายนําเสนอขอมูล  การสรปุขอมูลนําเสนอและการนําไปใช

อางอิง  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในยุคเวลาทางประวัติศาสตร  รูจักประเมินคาความ

นาเชื่อถือของหลักฐานอางอิง  สามารถวิเคราะหขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร  เขาใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติดานตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.2/1 , ม.2/2,ม.2/3 

 ส 4.2  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 4.3  ม.2/2 

 

รวม   6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 4      รหัสวิชา  ส22104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความเปนมาของการสถาปนากรุงศรีอยุธยา วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรกรุงศรี

อยุธยาและกรุงธนบุรี  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร  

กรุงศรีอยุธยา ดานสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปะและวรรณกรรม บทบาท

ความสาํคัญของสถาบันพระมหากษัตริยไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธ    กับชาติตะวันตก 

ความขัดแยงกับอาณาจักรเพือ่นบาน  สงครามและการขยายอาณาเขต อิทธิพลของอารยธรรม

ตะวันตกและตะวันออกที่มีผลตออารยธรรมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  วิเคราะหภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  จังหวัดชัยภูมิ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี  

อิทธิพลของภูมิปญญามีผลตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ผลงานของ

บุคคลสําคัญของไทยและตางชาติที่มีสวนชวยสรางสรรคสังคมไทย  วิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

ชัยภูมิ 

  โดยใชทักษะการบวนการทางประวัติศาสตร ทักษะกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล        

โดยการศึกษาขอมูลจากตําราเรียน จากศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยาทางสื่อออนไลน การวิเคราะห

ขอมูลท่ีได  การสังเคราะหขอมูล  การหาคาความนาเชื่อถือของขอมูลเปรียบเทียบ การอภิปราย

นําเสนอขอมูล  การสรุปขอมูลนาํเสนอและการนําไปใชอางอิง  ความเปนมาของอดีตอาณาจักร        

กรุงศรีอยุธยา ความเจริญดานตางๆของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เพื่อใหเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึก

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีความ

ซื่อสัตย มีคานิยมท่ีดีงาม มีความเชื่อและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริยเปนประมุข  เกิดความรักและหวงแหนมรดกไทย  ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง      

การอนุรักษมรดกไทยและสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

 

รวม  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 5      รหัสวิชา  ส23102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา รูและเขาใจขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตนเอง  วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทรโดยใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตร  นาํวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง  

ครอบครัว  และทองถ่ินของตน  วิเคราะหที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

(ยกเวนเอเชีย)  ที่มีผลตอพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

(ยกเวนเอเชีย)  โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20 เชนสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งท่ี 2  

สงครามเย็น  องคการความรวมมือระหวางประเทศ 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู  สืบคนขอมูล สังเกต สํารวจ การอภิปราย     

การนําเสนอขอมูล การแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความรูความเขาใจ นําไปปฏิบัติใชไดในชวีิตประจาํวัน  

เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรียน มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน  

รูจักแสดงความคดิเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม      

ไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.3/1, ม.3/2 

 ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 6      รหัสวิชา  ส23104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย  ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและ

ความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีใน

การสรางสรรคความเจริญและความม่ันคงของชาติพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดาน

การเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ  

เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีตอผลการพัฒนาชาติไทย เชน การทําสนธิสัญญาเบาวริง ในสมัย

รัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย

วิเคราะหสาเหตุปจจัยและผลของเหตุการณตาง ๆ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร  

บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู  สืบคนขอมูล  สังเกต  สํารวจ  การอภิปราย  

การนําเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ  นาํไปปฏิบัติใชไดใน

ชีวิตประจําวัน  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรบัผิดชอบ  

มุงม่ันในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถดํารงชีวิต

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด   

 ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 
 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 1    รหัสวิชา ส21201  จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา  วิเคราะห  สรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับประวัติและความสาํคัญของพระพุทธศาสนา

การสังคายนาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอ

สังคมไทยในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย  สภาพแวดลอมที่กวางขวางและ

ครอบคลุมสงัคมไทย  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว  สรุปและวิเคราะหพุทธระวัติ  

การประสูติ การเห็นเทวทูต 4 การบําเพ็ญทุกรกิริยา  การแสวงหาความรู  ชาดก อัมพชาดก ติตติร

ชาดก  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ระเบียบวิธี  พธิีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา        

วันวิสาขบูชา วันอัฎมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันธรรมสวนะและเทศกาล

สําคญั คือ วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ ศึกษา วิเคราะห  สรางความคิดรวบ

ยอด  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9)  อริยสัจ 4 ทุกข(ธรรมท่ีควรรู) 

ขันธ 5 ธาตุ 4 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรมอบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) สขุ 2 (กายิก

,เจตสิก) คิหิสุข,มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ไตรสิกขา  มงคล 38 ประการ  พุทธศาสนสุภาษิต  คําศัพท

ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  การสืบคนขอมูล   

การอภิปราย  ฝกปฏิบัติ สรางความคดิรวบยอด  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักและเห็น

คุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปน

เครื่องมอืในการเรียนรู  การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/8 ,ม.1/11 

 ส 1.2  ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 2    รหัสวิชา ส21202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสส

ปะ พระอุบาลี  นายอนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา ชาวพุทธตัวอยาง พระเจาอโศกมหาราช  พระโสณะ

และพระอุตตระ หนาท่ีชาวพทุธเรื่องวิถีชีวิตของพระภิกษุท่ีตองศึกษาคันถธุระและวิปสสนาธุระ การ

ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมดวยกาย วาจาและใจ การเปนเพ่ือนที่ดีตามหลักทิศเบ้ืองซายในทิศ 6  มิตรแท–

มิตรเทียม การเขาคายพุทธบตุร การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมาม

กะ มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ในการไปวัด การแตงกายและการนําเด็กไปวัด 

การปฏิบัติตนในเขตวัด การเขาพบพระภิกษุ การแสดงความเคารพ ศาสนพิธี การจัดโตะหมูบูชา การ

ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล 

การอภิปราย ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็น

คุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนาํหลักธรรมไปใชเปน

เครื่องมอืในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7, ม.1/8 ,ม.1/9 ,ม.1/10 , 

 ม.1/11 

 ส 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 3    รหัสวิชา ส22201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบานและการนับถือพระพุทธศาสนาของ

ประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน  วิเคราะหความสาํคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสรางความเขาใจ

อันดีกับประเทศเพื่อนบาน  วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยในฐานะเปน

รากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณและมรดกของชาติ  อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ

การพัฒนาชุมชน  และการจัดระเบียบสังคม  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ  การผจญมาร  การตรสัรู  

การสั่งสอน  วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากชาดก: มิตตวินทุก

ชาดก ราโชวาทชาดก อธิบายโครงสรางและสาระโดยสังเขปของพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และ

พระอภิธรรมปฎก อธิบายพระรัตนตรยั : ธรรมคณุ 6 อริยสัจ : ทุกข (ธรรมท่ีควรรู) – ขันธ (อายตนะ) 

: สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) – หลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4 ) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 : นิโรธ 

(ธรรมท่ีควรบรรลุ) – สุข 2 (สามิสนิรามิส) : มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) – บุพพนิมิตของมัชชิมาปฏิปทา 

ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลธรรมบถ 10 สติปฏฐาน 4 มงคล 38 (ประพฤติธรรม เวนจาก

ความชั่ว เวนจากดื่มน้ําเมา) : พุทธศาสนสุภาษิต – กมมุนา วตตติโลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 

กลยาณการี กลยาณปาปการี จปาปกํ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สุโข ปุญญสสอุจจโย การสั่งสมบุญ นําสุข

มาให ปูชโก ลภเตปูชํวนทโก ปฏิวนทนํ ผูบูชาเขา ยอมไดรับการบูชาตอบ ผูไหวเขายอมไดรับการไหว

ตอบ วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดํารงตนอยางเหมาะสมใน

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข  

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล การ

อภิปราย การฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรทัธาอยางยิ่งตอพระรตันตรัยและ

รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู

รวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน อยางมีคุณคาตอ

ชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม  

 

 

 

 



139 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส1.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6, 

 ส1.1   ม.2/7, ม.2/8, ม.2/11 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 4    รหัสวิชา ส22202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

และศาสนิกชนตวัอยางตามท่ีกําหนด : พุทธสาวก – พุทธสาวิกา – พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 

นางขุชชุตตรา พระเจาพิมพิสาร : ศาสนานิกชนตัวอยาง –พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระมหา

สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูดวยวิธีการคิด

แบบโยนิโสมนสิการ คือ การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมและวิธีการคิดแบบอรรถธรรมสมัพันธ 

สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและการเจริญปญญาดวยอาณาปานสติ ปฏิบัติตนเหมาะสมตอบุคคล

ตางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด : การเปนลูกท่ีดีหลักทิศเบ้ืองหนาทิศ 6 มีมรรยาท

ของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามท่ีกําหนด : การตอนรับ(ปฏิสันถาร) มรรยาทของผูเปนแขก ฝกปฏิบัติ

ระเบียบพิธี ปฏิบัติตอภิกษุ การยืน การใหที่น่ัง การเดินสวนทาง การสนทนา การรับสิ่งของ การ    

แตงกายไปวัด การแตงกายไปงานมงคล งานอวมงคล วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธีและการปฏิบัติตน

ไดถูกตอง:การทําบุญตักบาตร  การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งตองหามสําหรับ

พระภิกษุ การถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน การถวายผาอาบนํ้าฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง

ไทยทาน การกรวดน้าํ การทอดกฐิน การทอดผาปา อธิบายเก่ียวกับคําสอนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวันสําคัญ

ทางศาสนาและปฏิบัติตนไดถูกตอง : หลักธรรมเบื้องตนที่เก่ียวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา     

วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ ระเบียบพีและการปฏิบัติตนในวัน    

ธรรมสวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ อธิบายความแตกตางของศาสนพิธี 

พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการยอมรับและความเขาใจซึ่งกันและกัน 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล      

การอภิปราย การฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย 

และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

อยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน อยางมีคุณคา

ตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส1.1  ม.2/6, ม.2/9, ม.2/10 

 ส 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 

 

  



142 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 5    รหัสวิชา ส23201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการเผยแพรพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือสูประเทศตาง ๆ      

ทั่วโลกศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน อธิบาย

ความแตกตางของพระพุทธรูปปางตาง ๆ เชน ปางมารวชิยั ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจาํวัน

เกิด พุทธประวัติ ปฐมเทศนา โอวาทปาตโิมกข อธิบายการปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต

และขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง พระรัตนตรัย สังฆคุร 9 อริยสัจ 4 

ขันธ 5 ไตรลักษณหลักกรรม วัฏฏะ 3 ปปยจธรรม 3 (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) นโิรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 

อัตถะ 3 มรรคมีองค 8 ปญญา 3 สัปปริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38 มี

ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟงธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล อธิบายความหมายของพุทธศาสน

สุภาษิต อตฺตา หเวชิตํเสยฺ ชนะตนนั่นแลดีกวา ธมฺมจารี สุข ํเสติ ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข ปมา

โท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย สุสฺสูสํลภเต ปฺญํ ผูฟงดวยดี ยอมไดปญญา 

เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรนิิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

วิเคราะหพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกา 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุ ปจจัย การสวดมนตและแผเมตตา – รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหาร

จิต และเจริญปญญาการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก – สติปฏฐานเนนอานาปานสตินําวธิีการ

บริหารจิตและการเจริญปญญาไปใชในชวีิตประจําวัน วิถีการดําเนินชีวิตศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคน

ขอมูล การอภิปราย การฝกอภิปรายเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระ

รัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ

ทํางาน อยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 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 

 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 6    รหัสวิชา ส23202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติตนในฐานะที่เปนศิษยที่ดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวาในทิศ 6 ของ

พระพุทธศาสนา หนาที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร อธิบายการจัดพิธีทําบุญ 

งานมงคล งานอวมงคล การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้งพระพุทธรปูและเคร่ืองบูชา การวงดาย

สายสิญจ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การ

ถวายขาวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ํา การศึกษาประวัติวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย วันวิสาขบูชา (วันสาํคัญสากล) วันธรรมสวะและเทศกาลสําคัญ หลักปฏิบัติตน:การฟง

พระธรรมเทศนาการแตงกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเวนอบายมุข การประพฤติปฏิบัติใน

วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ การศึกษา

การรวมตัวขององคกร ชาวพุทธ การศึกษาการรวมตัวขององคกร ชาวพุทธ การปลูกจิตสํานึกในดาน

การบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 

  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคน

ขอมูล การอภิปราย การฝกอภิปรายเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระ

รัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ

ทํางาน อยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/8 

 

รวม   6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 31     รหัสวิชา ส20231 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย     

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคาและอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทําของตนเอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน

ในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติในการปลูกปาในใจคน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรู  

และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข           

มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี     

และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมในการอนุรกัษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางของความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 

 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รวม   5   ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 32    รหัสวิชา ส20232  จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ

สังคม  การตัดสินใจโดยใชเหตุผล  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน

และโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูล  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ใฝหาความรู  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  อยูรวมกันอยางสันติและ

พึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาและวาจาดู

หมิ่นผูอื่น  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  แบงปน  มีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  

ในเรื่องการทะเลาะวิวาท  ความคิดเห็นไมตรงกันดวยการเจรจาไกลเกลี่ย  การเจรจาตอรอง  การ

ระงับความขัดแยง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ               

ในกิจกรรมตาง ๆ 

 3.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยู

รวมกันอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 4.  มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 5.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม  5    ผลการเรียนรู 

  



148 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 33     รหัสวิชา ส20233 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวมและแนะนาํผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย  ในการแสดงความเคารพ การสนทนา 

การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอ

สังคม เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

ปฏิบัติเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติ

ตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ประยุกต  และ

เผยแผพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีสติ  ความขยัน  อดทน  หลักการทรงงานในเรื่องภูมิสังคม  

ขาดทุนคือกําไร  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาที่   

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคา  อนุรกัษ และสบืสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
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 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 

 

  



150 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 34     รหัสวิชา ส20232 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง  

ความกลาหาญทางจริยธรรม  การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรยีน  ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  ใฝหาความรู  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  เห็นคุณคาของการ

อยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกันโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางสังคม

วัฒนธรรม  ในภูมิภาคเอเชีย  ในเร่ืองวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยา  และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน  แบงปน  มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  เก่ียวกับ

การละเมิดสิทธิ  การใชของสวนรวมดวยการเจรจาไกลเกลีย่  การเจรจาตอรอง  การระงับความ

ขัดแยง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  ตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. มีสวนรวมและรบัผดิชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน            

กิจกรรมตางๆและรูทันขาวสาร 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 35     รหัสวิชา ส20235 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวม  แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย  ในเรื่องการแสดงความ

เคารพ  การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคา  อนุรักษและสืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  

ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองปฏิบัติตน

เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการเสียสละ ความ

ซื่อสัตย หลักการทรงงานในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเอง  ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี   

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวม  แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย 

 2. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

 3. เห็นคุณคา  อนุรกัษ สืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และ   

ภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน  ศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
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 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 36     รหัสวิชา ส20236 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการใชสิทธิหนาที่  การใชเสรภีาพ

อยางรับผิดชอบ  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  มีสวนรวมและรบัผิดชอบในการตัดสินใจตอ

กิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ี  ใฝหาความรู  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันใน

ภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกันทามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาวาจาดูหม่ิน

ผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน  มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางการปองกันปญหาความ

ขัดแยงในเรื่องทัศนคติ  ความคิด  ความเชื่อ  ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. มีสวนรวมและรบัผดิชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบการทําหนาท่ีของ             

บุคคล  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยง 
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 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม    5   ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 1     รหัสวิชา  พ21101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสาํคัญและวิธีการดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบตอมไรทอท่ีมีผลตอสุขภาพ

การเจริญเติบโตใหทํางานเปนปกติ และพัฒนาการของวัยรุน ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ

มาตรฐานและปจจัยท่ีเก่ียวของในแนวทางการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัยการปรับตัวและการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ ปฏิเสธเพื่อ

ปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ หลักการเคล่ือนไหวการออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และ

กีฬาสากลอยางถูกตองผูเรยีนไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทาง

กายและกีฬาทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา 

ระเบียบขอตกลงในการเขารวมกิจกรรมทางกาย เลนเกม และกีฬา เลือกเขารวมเลนกีฬาตามความ

ถนัดความสนใจอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งมีการประเมินการเลนของตนและผูอื่นสามารถวาง

แผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ รวมมือในการเลนเกมการเลนกีฬา 

  โดยใชกระบวนการเรียนรู การสืบคนหาขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การเปรียบเทียบ การฝกหัด

ปฏิบัติการออกกําลังกาย การนําไปประยุกตใช และมีทักษะการปฏิเสธการปองกันตัวการถูกลวง

ละเมิดทางเพศ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน มีนํ้าใจนักกีฬา รัก

ความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริตอยูอยางพอเพียง เห็นคุณคาในการพัฒนาตนเองใหดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3, ม.1/4 

 พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

 พ.3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

 พ 4.1 ม.1/4 

 

รวม 16 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 2    รหัสวิชา  พ21102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการรูจักควบคุม

น้ําหนักตนใหอยูในเกณฑมาตรฐานสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบวิธี

ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัยลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกัน

การติดสารเสพติดความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุวิธีการชักชวนผูอ่ืน

ใหลดละเลิกสารเสพติด หลักการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

อยางถูกตอง การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาท้ังประเภทบุคคล 

และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา ระเบียบขอตกลงในการเขารวม

กิจกรรมทางกาย เลนเกม และกีฬา เลือกเขารวมเลนกีฬาตามความถนัดความสนใจ วางแผนการรกุ

และการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ ในการเลนเกมการเลนกีฬา 

  โดยใชกระบวนการเรียนรู การสืบคนหาขอมูล การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงขอมูล การฝกหัด

การวางแผน การปองกัน การหาวิธีการ ปฏิบัติการออกกําลังกาย การนําไปประยุกตใช 

มีทักษะการปฏิเสธ การปองกันตนเอง จากสารเสพติด อุบัติเหตุ มีการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน 

ใฝเรียนรู มีน้ําใจนักกีฬา มีวินยั รักชาติ รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะเห็นคุณคาความสําคัญในการ

พัฒนาตนเองใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ.3.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

 พ. 4.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 พ. 5.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม 17 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรยีนรู สุขศึกษา พลศกึษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 3       รหัสวิชา  พ22101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา เก่ียวกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการใหเหมาะสมกับวัยผลที่เกิดจาก

การวางแผนชีวิตเพื่อใหครอบครัวมีความสุขและหลักการเคล่ือนไหวในกีฬาสากลและกีฬาไทย 

การละเลนพ้ืนบานในทองถ่ิน การออกกําลังกายการเลนเกม มีความรูเบ้ืองตน ทักษะการเลน กลวิธี

การเลนการแขงขันและกติกาที่สําคัญของกีฬาแตละประเภทการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายโดย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงแกไขพัฒนาใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิดสราง

ความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุมกระบวนการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสรมิคุณลักษณะที่

พึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยมและ

ทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย การเลนเกม 

การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลนอยางมีน้ําใจเปน

นักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 

 พ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

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

 

รวม 15 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 4        รหัสวิชา  พ22102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาการใชบริการทางสุขภาพอยางมีเหตุผลผลของการใชเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพและความ

เจริญกาวหนาทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพความสัมพันธของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตลักษณะอาการเบ้ืองตนของผูมปีญหาสุขภาพจิตการจัดการกับอารมณและความเครยีด รู

สมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดปจจัยและแหลง ที่ชวยเหลือฟนฟูผูติดสาร

เสพติด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง สถานการณคับขันที่จะนําไปสูอันตรายตอ

ชีวิต และมีทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว ในการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลกิจกรรม

นันทนาการทั้งประเภทบุคคลและทีมประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬา

และกิจกรรมในชีวิตประจําวันกาเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ที่เกิดจาก

การออกกําลังกายตลอดจนการเขารวมออกกําลังกายเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ แนวทางใน

การพัฒนาตนเอง กฎกติกา และขอตกลงในการเลนกีฬาที่เลือกแผนการรุกและการปองกันในการเลน

กีฬาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิดสราง

ความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุมกระบวนการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยมและ

ทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย การเลนเกม 

การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลนอยางมีน้ําใจเปน

นักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

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

 พ 4.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 พ 5.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

 

รวม 19 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 5        รหัสวิชา  พ23101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ

สติปญญาแตละชวงของชีวิต อนามัยแมและเด็กการวางแผนครอบครวัและวิธการปฏิบัติตนผลกระทบ

ตอการตั้งครรภ แนวทางปองกันความขัดแยงในครอบครัวอาหารที่เหมาะสมกับวัยๆโดยคํานึงถึงความ

ประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการถูก

ละเมิดทางเพศ การดาํเนินชีวติและการต้ังครรภ ตัดสินใจแกปญหาชีวิตดวยวิธีท่ีเหมาะสม มีความรู

ความเขาใจพฤติกรรมสุขภาพ การปองกัน การรกัษาโรค การดํารงสุขภาพ รวมทั้งดูแลสขุภาพชุมชน

และสิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพคณุคาและความสําคัญของภาวะสมดุลระหวาง

สุขภาพกายและสุขภาพทางจิต การจัดการกับอารมณและความเครียด ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัย

เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ สรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตัดสินใจ 

และแกไขปญหาภัยอันตรายที่กําลังเผชิญ   

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ1.1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.2  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.4  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.5  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 6        รหัสวิชา  พ23102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่  เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเลนกีฬาไทย

และกีฬาสากล  อยางถูกตองและสนุกสนาน  โดยใชหลักวิทยาศาสตร หลักและวิธีสรางสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถทางกลไก การพักผอนและนันทนาการ  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ กติกา 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิตนเองและผูอ่ืน ใหความรวมมือในการแขงขันกีฬาและการทํางาน

เปนทีมดวยความมุงม่ันและมีน้ําใจเปนนักกีฬา จนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ืออยูในสงัคมและดํารงชีวิต

ประจําวันอยางมีความสุข 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ3/1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

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

 

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  พ21201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาฟุตซอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและ

การแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาฟุตซอล ดวยความมี

น้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาฟุต

ซอล บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาฟุตซอลเขารวมกิจกรรมการ

แขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนํา

หลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

   โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคต ิคณุธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอลได 

 2. บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง  สไลด  การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวการหยุดการครอบครองลูกการหมุนลูกสําหรับการเลนกีฬาฟุต

ซอลไดอยางถูกตอง 

 4. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกฟุตซอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 5. ปฏิบัติทักษะในการยิงประตูทักษะการหลอก หลบ และการปองกันในการเลนกีฬา ฟุตซอลได

อยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 6. อธิบายวิธีการเลนเปนทีมของกีฬาฟุตซอลไดถูกตอง 

 7. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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 8. อธิบาย การเปลี่ยนตัว  กําหนอดเวลา  การโยนโทษ  การทําฟาลว  ไดอยางถูกตอง 

 9. อธิบายหลักปฏิบัติขณะขานสัญญาณของผูตัดสินไดอยางถูกตอง 

 10.รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 2       รหัสวิชา  พ21202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจ  ในกีฬาวอลเลยบอล  เรื่อง  หลักการ  รูปแบบ กฎ กติกา และ

การเคลื่อนไหว  ความปลอดภัย กลวิธีการเขารวมและแขงขันวอลเลยบอลชายหาดยอมรับ  และเห็น

คุณคาในการเลนวอลเลยบอลชายหาด  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ  กติกา  รับผิดชอบตามบทบาท

และหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย  ใหความรวมมือ  เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา  ชื่นชมสุนทรียภาพในการเลน 

การดู และการแขงขัน  เปนประจําอยางสมํ่าเสมอมีความรู ความเขาใจ  รูจักวางแผน  เลือก  ปฏิบัติ 

ปรับปรุงแกไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต โดยใชกิจกรรมการเลน

วอลเลยบอลชายหาด เพื่อใหเปนผูท่ีมสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพท่ีดี 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 

ผลการเรียนรู 

 1. รูและเขาใจประวัติการเริ่มตนของกีฬาวอลเลยบอล อธิบายประวัติกีฬาวอลเลยบอลชายหาดใน

ทวีปเอเชียและในประเทศไทยได 

 2. รูและอธิบายทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะการแตะชูลูกวอลเลยบอลชายหาดดวยมือลางสองมือ

และดวยมือบนสองมือและปฏิบัติได 

 3. รูและอธิบายทักษะการเสิรฟลูกวอลเลยบอลชายหาดดวยมือลาง  มือบน การกระโดดเสิรฟและ

ปฏิบัติได 

 4. รูและสามารถอธิบายวิธีการกระโดดตบลูกวอลเลยบอลชายหาดและปฏิบัติได 

 5. อธิบายความหมายของคําวาการสกัดกั้นลูกวอลเลยบอลชายหาดและปฏิบัติได 

 6. รูและสามารถอธิบายตาํแหนงของการเลนทีมได 

 7. อธิบายกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 
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 8. อธิบายการติดตั้งอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในสนามกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

 9. อธิบายกติกาเก่ียวกับผูมีหนาที่เก่ียวของกับการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาดรวมทั้ง             

เจาหนาท่ีตาง ๆ และการตัดสนิของกรรมการได 

 10.รูและอธิบายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 3       รหัสวิชา  พ22201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาตะกรอ

ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืนและสังคม  มีความเขาใจ

ในประวัติตะกรอ  ความปลอดภัยในการเลนตะกรอ กฎ กติกา กีฬาตะกรอมีทักษะในการเลนกีฬา

ตะกรอหลักการรูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและการแขงขันแสดงออกถึงการมี

มารยาท  ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติ

ทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี รวมกิจกรรมทางกายและกีฬาตะกรออยางมคีวามสุข ชื่นชมคุณคา 

และความงามของการกีฬาตะกรอเขารวมกิจกรรมการแขงขัน  และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานยิมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอในยุคเริ่มตนและประกีฬาตะกรอในประเทศไทยได

อยางถูกตอง 

 2. บอกประโยชนของกีฬาตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 3. บอกมารยาทของนักกีฬา ของผูชม ที่ดีไดอยางถูกตอง 

 4. บอกการบํารุงรักษาอุปกรณและบํารุงรักษาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

 5. ปฏิบัติทากายบริหารเพ่ืออบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 

 6. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกลามเนื้อในทาตางๆไดอยางถูกตอง 
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 7.ผูเรียนรูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 8. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกขางเทาดานหรือลูกแปรไดอยางถูกตอง 

 9. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกหลังเทาไดอยางถูกตอง 

 10. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตอง 

 11. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยเขาไดอยางถูกตอง 

 12. ผูเรียนรูและปฏิบัติการสงลูกหรือการเสิรฟลูกแบบตางๆไดอยางถูกตอง 

 13. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกาการแขงขันตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 

รวม  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 4       รหัสวิชา  พ22202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาตะกรอ

ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืน และสังคม  มีความเขาใจ

ในประวัติตะกรอ  ความปลอดภัยในการเลนตะกรอ กฎกติกา กีฬาตะกรอมีทักษะในการเลนกีฬา

ตะกรอ หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและการแขงขันแสดงออกถึงการมี

มารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี  รวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาตะกรออยางมคีวามสุข  ช่ืนชมคณุคา 

และความงามของการกีฬาตะกรอเขารวมกิจกรรมการแขงขัน  และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอในยุคเริ่มตนและประวัติกีฬาเซปกตะกรอประเทศไทย

ไดอยางถูกตอง 

 2. บอกประโยชนของกีฬาเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 3. บอกมารยาทของนักกีฬา ของผูชม ที่ดีไดอยางถูกตอง 

 4. บอกการบํารุงรักษาอุปกรณและบํารุงรักษาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

 5. ปฏิบัติทากายบริหารเพ่ืออบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 

 6. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกลามเนื้อในทาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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 7. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 8. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกขางเทาดานหรือลูกแปรไดอยางถูกตอง 

 9. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกหลังเทาไดอยางถูกตอง 

 10. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตอง 

 11.ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยเขาไดอยางถูกตอง 

 12.ผูเรียนรูและปฏิบัติการสงลูกหรือการเสิรฟลูกแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 13.ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกาการแขงขันเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 

รวม  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 5       รหัสวิชา  พ23201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการ

เลนและการแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดี รวมกิจกรรมทางกายและ

เลนกีฬาบาสเกต บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาบาสเกตบอลเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

โดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอลในสหรัฐอเมริกา ไทยและระบุชื่อการแขงขัน

ระดับนา ชาติของกีฬาบาสเกตบอลได 

 2. บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง สไลด การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวการหยุดการครอบครองลูกการหมุนลูกสําหรับการเลนกีฬา

บาสเกตบอลไดอยางถูกตอง 

 4. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกบาสเกตบอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 5. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 6. รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

รวม  6  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 6       รหัสวิชา  พ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการ

เลนและการแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดี รวมกิจกรรมทางกายและ

เลนกีฬาบาสเกต บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาบาสเกตบอลเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

โดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1.บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง  สไลด  การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 2. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกบาสเกตบอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 3. ปฏิบัติทักษะในการยิ่งประตูทักษะการหลอก  หลบ  และการปองกันในการเลนกีฬา

บาสเกตบอลไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 4. อธิบายวิธีการเลนเปนทีมของกีฬาบาสเกตบอลไดถูกตอง 

 5. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตางๆไดอยางถูกตอง 

 6. อธิบายการขอเวลานอก การเปลี่ยนตัว กําหนอดเวลา การโยนโทษ การทําฟาลว ไดอยาง

ถูกตอง 

 7. อธิบายหลักปฏิบัติขณะขานสัญญาณของผูตัดสินไดอยางถูกตอง 
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 8. รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  ศลิปะพื้นฐาน 1       รหัสวิชา  ศ21101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอมโดยใช ความ

เขาใจในเรื่องทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ 

ความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพ แสดงใหเห็นระยะใกลไกลเปน 3 มิติ ระบุและ

บรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่นตนเอง จากอดีตจนถึงปจจุบัน 

อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรทีี่มา จาก

วัฒนธรรมท่ีตางกัน รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การรองเพลงดวยบทเพลงท่ี 

หลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ อธิบายบทบาท

ความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอสังคมไทยระบุความหลากหลาย ขององคประกอบดนตรีใน

วัฒนธรรมตางกันอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของ

ผูชม ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลปและการละครในรูปแบบงายๆ   

ระบุปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละคร พื้นบาน 

บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ 1.2  ม.1/1 

 ศ 2.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ศ 2.2  ม.1/1, ม.1/2 

 ศ 3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 

 

รวม  15 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 2      รหัสวิชา  ศ21102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรือกราฟกอ่ืนๆในการนําเสนอ

ความคิดและขอมูลประเมินงานทัศนศิลปและบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ืนโดย

ใชเกณฑที่กําหนดใหระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ ในประเทศไทยเปรียบเทียบ

ความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลแสดงความ

คิดเห็นท่ีมีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง – เบาแตกตางกันเปรยีบเทียบ

อารมณความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท น าเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปราย

ลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม ใชเกณฑสําหรับประเมินคณุภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟง ใชและ

บํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบอธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของ

ดนตรทีี่มีตอสังคมไทย ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู     ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1 ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6  

 ศ1.2   ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ2.1   ม. 1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 

 ศ3.1  ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  12  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ศ22101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของทัศนศิลปท่ีเลือกมา บรรยาย เกี่ยวกับ

ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน วาด ภาพ

ดวยเทคนิคท่ีหลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ สรางเกณฑในการประเมินและ 

วิจารณงานทัศนศิลปนําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานเปรียบเทียบการใช

องคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกับ อาน เขียนตัวโนตไทย และโนตสากลท่ีทีเคร่ืองหมาย

แปลงเสียง ระบุปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ

ดนตรใีนวัฒนธรรมของประเทศตางๆอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร วิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่น โดยใช

นาฏยศัพทหรือศัพทการละคร ท่ีเหมาะสม  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตางๆ อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละคร  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู     ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4    

 ศ 1.2   ม.2/1 , ม.2/2  

 ศ 2.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3     

 ศ 2.2   ม.2/1   

 ศ 3.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ศ 3.2   ม.2/1 

 

รวม14 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ศ22102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณาเพื่อ

โนมนาวใจและนําเสนอตัวอยางประกอบการสรางเกณฑในการประเมินและวิจารณงานทศันศิลปนํา

ผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานรองเพลง เลนดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณ

ของเพลงและความรูสึกที่มีตอบทเพลงท่ีฟงประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจาก

การฝกปฏิบัติระบุงานอาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละครเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงการ

แสดง เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศลิปและการละครกับสาระการเรยีนรูอื่น ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู        

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางมั่นใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1   ม.2/5, ม.2/6 , ม.2/7 

 ศ1.2   ม.2/3 

 ศ2.1  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 ศ2.2   ม.2/2 

 ศ3.1  ม.2/4, ม.2/5 

 ศ 3.2  ม.2/2, ม.2/3 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 5      รหัสวิชา  ศ23101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  บรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปท่ีเลือกมาโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการ 

ออกแบบและบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปนในการสรางงานทัศนศลิป วิเคราะห และบรรยาย 

วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ มีทักษะใน

การสรางงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงาน 

ทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางงานทัศนศิลปท่ี 2 มิติและ 3 มิติเพื่อถายทอดประสบการณ

และจินตนาการ  ศึกษาและอภิปรายงานทัศนศิลปท่ีสะทอนคุณคาของวัฒนธรรมเปรียบเทียบ

องคประกอบที่ใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น รองเพลง เลนดนตรีและรวมวงโดยเนนเทคนิคการ

รอง การเลน การแสดงออก และคุณภาพเสียง แตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ บรรยายวิวัฒนาการของ

ดนตรแีตละยุคสมัย ระบุโครงสรางของบทละครในการใชศัพททางการละคร ใชนาฏยศัพทหรือศัพท

ทางการ ละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจําวันและใน

การแสดง มีทักษะในการใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง มีทักษะในการแปลความและการ

สื่อสารผานการแสดง  ออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อแสดงนาฏศิลปและ

ละครท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ศ 1.2   ม.3/1 

 ศ 2.1   ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 ศ 2.2   ม.3/1 

 ศ 3.1   ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 ศ 3.2   ม.3/1 

รวม16  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 6      รหัสวิชา  ศ23102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการ

ออกแบบวิเคราะหและอภิปรายรูปแบบเน้ือหาและคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืนหรือของ

ศิลปน สรางสรรคงาน ทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชพีที่

เก่ียวของกับงานทัศนศิลปและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เลือกงานทัศนศิลปโดยใช

เกณฑที่กําหนดข้ึนอยางเหมาะสมและนําไปจัดนิทรรศการเปรียบเทียบความแตกตางของงาน

ทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลอธิบายเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบ

ดนตรใีนการสรางสรรคงานดนตรีของตนเองเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรขีองตนเอง

และผูอ่ืน อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่

เหมาะสมโดยการบูรณาการกบักลุมสาระการเรียนรูอื่นอภิปรายลักษณะเดนท่ีทําใหงานดนตรีนั้นไดรับ

การยอมรับวิจารณและเปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่มีความแตกตางกันโดยใชความรูเรื่ององคประกอบ

นาฏศิลปรวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาที่ตาง ๆ นําเสนอแนวคิดจากเน้ือเรื่องของการแสดงท่ี

สามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันอธิบายความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลปและการละครใน

ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1  ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11 

 ศ1.2  ม.3/2 

 ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 ศ 2.2  ม.3/1 

 ศ3.1   ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 

 ศ3.2   ม.3/2 , ม.3/3 

รวม  15 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 1               รหัสวิชา  ศ21201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษา วิเคราะห การใชองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ ในการเขียนภาพ การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณ เทคนิคการสรางสรรคผลงาน การจัดภาพและฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ 

น้ําหนัก ระยะใกล-ไกล 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการวาดภาพ 

 2.  อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการเขียนภาพได 

 3.  มีทักษะการเขียนภาพตามความคดิสรางสรรคและจินตนาการได 

 4.  บอกหลักการและเทคนิคการสรางสรรคงานได 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6.  ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  ศ21202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ใหมีความรูความเขาใจสามารถจําแนกความแตกตางลักษณะและประเภทของ

เครื่องดนตรีไทย การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทย วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงรองและ

เสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันจากความรูสึกในการรับรู หลักการฟงเพลงและ

ดนตรกีารนําความรูและเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถอาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล 

 2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

 3. สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

 4. แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบา 

แตกตางกัน 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 2                รหัสวิชา  ศ21203  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบศิลปทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการระบายสี  วัสดุอุปกรณและเทคนิคการ

สรางสรรคผลงาน การจัดภาพ ทฤษฎีสี และฝกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี แสดงรูปแบบมิติ 

ระยะใกล-ไกล  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการวาดภาพ 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการระบายสี 

 3. มีทักษะการเขียนภาพตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการระบายสีได 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรปูแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 2     รหัสวิชา  ศ21204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ใหมีความรูความเขาใจสามารถจําแนกความแตกตางลักษณะและประเภทของ

เครื่องดนตรีไทย การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทย วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงรองและ

เสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันจากความรูสึกในการรับรู หลักการฟงเพลงและ

ดนตรกีารนําความรูและเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล 

 2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

 3. สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

 4. แสดงความคิดเห็นท่ีมีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ และความดัง - เบา             

แตกตางกัน 

 

รวม   4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 3     รหัสวิชา  ศ22201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะหรวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว  3 มิติโดยเนนความเปน

เอกภาพ  ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนํามาใชในงานปน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการปนรูปทรง 2 มิติ 3 มิติโดยเนนความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืนและสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

 3. มีทักษะการปนตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการปนได 

 5. บอกหลักการปนได 

 6. ฝกปฏิบัติการปนที่แสดงรูปแบบ มิติ ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม    6 ผลการเรียนรู 

 

  



186 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ดนตรีเพิ่มเติม 3     รหัสวิชา  ศ22202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ตามบทเพลง โดยประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรขีองตนเอง หลังจากการ

ฝกปฏิบัติสามารถรองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย 

สรุปความรู ความเขาใจเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได  

 2. รูและประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

 3. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 4. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 4               รหัสวิชา  ศ22203 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะหการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ

สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการปน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการปนได 

 3. มีทักษะการการผสมผสานวัสดตุาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบสราง

งานทัศนศิลปทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการปน 

 5 .ถายทอดประสบการณและจินตนาการสรางสรรคงานทัศนศิลปส่ือความหมายเปน เรื่องราวโดย

ประยุกตใชทัศนธาตุ 

 6. ฝกปฏิบัติการปนที่แสดงรูปแบบ มิติ  ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม   6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 4     รหัสวิชา  ศ22204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ตามบทเพลง โดยประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรขีองตนเอง หลังจากการ

ฝกปฏิบัติสามารถรองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย 

สรุปความรู ความเขาใจเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได   

 2. รูและประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

 3. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 4. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 5     รหัสวิชา  ศ23201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ

สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 2. อธิบายการเทคนิคและวิธีการออกแบบได 

 3. มีทักษะ ประสบการณและจินตนาการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปน เรื่องราวโดย

ประยุกตใชทัศนธาตุได 

 5. บอกหลักการในการออกแบบงานได 

 6. ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางงาน 2 มิติและ 3 มิติ และสามารถอธิบายสื่อความหมายงานได 

 

รวม  6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 5     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง โดยแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ พัฒนาการทักษะทางดนตรี

ของตนเองสามารถรองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การ

แสดงออก และคุณภาพสียงโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู ความเขาใจ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรปุความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฎีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได 

 2. รูเขาใจการแตงเพลงสั้นๆ จังหวะงายๆ 

 3. รองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และ

คุณภาพเสียง 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศกึษา เรียนรูและฝกปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ 

รูปแบบทัศนธาตุและองคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลป นํา

เทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหมๆในการสรางงาน การประยกุตใชสื่อวัสดุอุปกรณการรับรูทาง

สุนทรียภาพจากงานศิลปะและธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อความรูความเขาใจในการศึกษาตอและใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. เขาใจและสามารถออกแบบวิธีการส่ือความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและ

องคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลปได 

 2. นําเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการสรางงานทัศนศิลป 

 3. ประยุกตใชสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทัศนศิลปมากยิ่งข้ึน 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการออกแบบได 

 5. ฝกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบภาพไดอยางถูกตอง 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 

 

  



192 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง โดยแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ พัฒนาการทักษะทางดนตรี

ของตนเองสามารถรองเพลงเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก 

และคุณภาพสียงโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรปุความรู ความเขาใจเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได 

 2. รูเขาใจการแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ 

 3. รองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออกและคุณ

ภาพสียง 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  เรียนรูและฝกปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รปูแบบ

ทัศนธาตุและองคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลป นําเทคโนโลยี  

เทคนิควิธีการใหม ๆ ในการสรางงาน การประยุกตใชสื่อวัสดุอุปกรณการรบัรูทางสุนทรียภาพจากงาน

ศิลปะและธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อความรูความเขาใจในการศึกษาตอและใชในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1.  เขาใจและสามารถออกแบบวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและ 

 องคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลปได 

 2. นําเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการสรางงานทัศนศิลป 

 3.ประยุกตใชสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทัศนศิลปมากยิ่งขึ้น 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการออกแบบได 

 5. ฝกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบภาพไดอยางถูกตอง 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 1           รหัสวิชา  ง21101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหาและทักษะ

การแสวงหาความรูเพ่ือใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 2           รหัสวิชา  ง21102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม  ทกัษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหา  ทักษะการคิดสรางสรรค  การอภิปราย  และทักษะการแสวงหาความรู 

เพื่อใหรูและเขาใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด  ซ่ือสัตย 

อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 3           รหัสวิชา  ง22101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 4          รหัสวิชา  ง22102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม  ทกัษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหา  ทักษะการคิดสรางสรรค  การอภิปราย  และทักษะการแสวงหาความรู 

เพื่อใหรูและเขาใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด  ซ่ือสัตย 

อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 5           รหัสวิชา  ง23101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 6           รหัสวิชา  ง23102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา ทกัษะการคิดสรางสรรค การอภิปราย และทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจ 

การทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน มุงมั่น มีคุณธรรม

และจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอม ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการ

ทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  อ21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนาํ และคํา ชี้แจงงาย ๆ 

อานออกเสียงขอความไดถูกตองตามหลักการอาน อานนิทานและบทรอยกรองสั้น ๆ เลือกระบุ

ประโยคและขอความสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงจับใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและอาน สนทนา

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและแสดงความปฏิเสธ กิจกรรมตาง ๆ ใกลตัว พูดบรรยาย

เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม ใกลตัว สรุป วิเคราะห เรื่องที่อยูในความ

สนใจของสังคม ใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู

ประเพณีของเจาของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตางเร่ืองการออกเสียง ประโยคชนิดตาง ๆ 

การใชเครื่องหมายวรรคตอน การลํา ดับคํา ตามโครงสรางประโยคของเจาของภาษา อังกฤษกับ

ภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันสาํคัญ และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษากับของไทย 

คนควารวบรวมสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรูและนํา 

เสนอดวยการพูด การเขียน ใชภาษา สื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจํา ลองท่ีเกิดขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นํา ความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 

 ต 3.1  ม.1/1 

 ต 4.1  ม.1/1 
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 ต 4.2  ม.1/1 

 

รวม 20 ตัวชี้วัด 

 

  



204 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  อ21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงงาย ๆ อานออกเสียงขอความ นิทาน และบท

รอยกรองสั้น ๆ ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง เลือกระบุประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียง จับใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและอาน สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เร่ืองใกลตัว ประสบการณ พดูและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ เสนอ ตอบรับและ

ปฏิเสธเก่ียวกับขอมูลสถานการณตาง ๆ ใกลตัวและในทองถ่ิน พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประ

จาวันและเร่ืองที่อยูในความสนใจของสังคม ใชภาษา นํ้าเสยีง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษา เก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิต

ความเปนอยูประเพณีของเจาของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตางเรื่องการออกเสียง 

โครงสราง สาํนวนประโยคชนดิตาง ๆ เปรียบเทียบ ชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ วัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย คนควา สืบคนความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง

เรียนรู นาเสนอดวยการพูด การเขียน การใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง สถานการณจําลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การนําเสนอ

ขอมูล และการฝกปฏิบัติ ตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนา

เสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวัน มคุีณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ต 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ต 1.3   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.2   ม.1/1 , ม.1/2 

 ต 3.1  ม.1/1 

 ต 4.1   ม.1/1 
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 ต 4.2  ม.1/1 

 

รวม 20 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  อ22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและใชภาษา น้าํเสียง กริยาทาทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารใน

สถานการณจาํลอง  สถานการณจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการ

คนควา โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คาํขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ  สื่อท่ีไม

เปนความเรียง ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภทส่ิงพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต 

บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ท่ีอานและฟงในเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร 

เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟาอากาศออกเสียงคํา วล ีประโยค บทสนทนา บทอานสั้น ๆ ตาม

หลักการออกเสียงสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลใชคําขอรองใหคําแนะนําแสดงความตองการ ขอ ตอบรับ 

ตอบปฏิเสธความชวยเหลือแสดงความรูสึกดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล 

  โดยใชการพูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสาํคัญ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 

ประสบการณ เขาใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาบรรยายความเปนมาของวันสําคัญ 

เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝรูใฝเรยีน มีวินัยในตนเองและมีจิต

สาธารณะ มีความรกัและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 , 2/2 

รวม   21   ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  อ22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาและเขาใจน้าํเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดาน

ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงไดเหมาะสม

กับเน้ือหาท่ีอาน ตีความวิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความสารคด ีบันเทิงคดี สื่อความที่เปน

ความเรียง ในแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ในหัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ 

การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดง

ความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู  และใหเหตุผล เกี่ยวกับเร่ืองราว

ตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน อนาคต โดยใชประโยชนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  สื่อการเรียนทาง

ภาษา แลผลจากการฝกทักษะตาง ๆ แสวงหาวิธีการเรียน ที่เหมาะสมกับตนเอง  สามารถนําขอมูล

ความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโนมนาว ตอรองเก่ียวกับประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ ใน

ทองถ่ินดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพนาํเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น  

โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลดิเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบ นํา

ความรูดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อไปใชอยางมวีิจารณญาณ เห็นประโยชนของความรู  

ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายการเขาสูสังคม

อาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน 

  โดยใชการฟง พูด อาน เขียน คําชี้แจง คาํบรรยาย คาํแนะนํา ตลอดจนเขาใจภาษาและภาษา

ในการสื่อสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวฒันธรรมของเจาของภาษา เขาใจตีความ 

ขอมูลขาวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ใชภาษาเพือ่การสื่อสาร

ตามสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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  
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 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 , 2/2 

 

รวม   21   ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  อ23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและปฏิบัติตามและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอยางถูกตองเหมาะสม

ตามกาลเทศะ อานออกเสียงคําศัพท สํานวน ประโยค ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้น ๆ 

ไดถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุและเขียนหัวขอเรื่อง ใจความสาํคัญ และสื่อท่ีไมใชความเรียง 

รูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและอาน พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบพูด

สนทนาและเขียนบรรยายขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัวสถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความ

สนใจของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลอืกใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทาง 

อธิบายเปรียบเทียบเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับวัฒนธรรมของไทย เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ คนควา รวบรวม และ

สรุปขอมูล ขอเท็จจริง แลวนําเสนอดวยการพูดและการเขียนท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น 

จากแหลงเรียนรูและสื่อสารในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยาง

ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

  โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา  การเปรียบเทียบ การนําเสนอขอมูล และการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถายโอนความรูสึก

และนําไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต1.1  ม.3/1 , ม.3/2 

 ต1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ต1.3  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 ต2.1   ม.3/1, ม.3/2 

 ต2.2  ม.3/1 

 ต3.1  ม.3/1 

 ต4.1   ม.3/1 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  อ23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ ฟง  พูด  อาน  และเขียน  โดยใชคําศัพท สํานวน และโครงสราง

ทางภาษา  พูดและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียง ระบุใจความสําคัญ รายละเอียด แสดงความคิดเห็น   

ขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรูสึกเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับเหตุการณใน

ชีวิตประจําวัน  เขารวมกิจกกรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  สามารถสืบคนขอมูลจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส  และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

ประเมินการฟง พูด อาน และเขียน 

  โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา การเปรียบเทียบ การนําเสนอขอมูล และการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถายโอนความรูสึกและนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต. 1.1  ม.3/3 ,ม.3/4 

 ต. 2.1  ม.3/3 

 ต. 2.2  ม.3/2 

 ต. 3.1  ม.3/1 

 ต. 4.1  ม.3/1 

 ต. 4.2  ม.3/1,ม.3/2 

 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 1      รหัสวิชา  ก21201  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาตัวอักษรเกาหลีและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและคําศพัทข้ันพื้นฐาน 

จํานวนนับและจํานวนแสดงลาํดับ การทักทายอยางงาย การพูดคุยเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองราวงายๆ

ในชีวิตประจําวันตารางและกิจวัตร การซ้ือขายสินคา 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ฟงภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยกุตได 

 2. ออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตของฮันกึลไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

 

รวม 2 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 2      รหัสวิชา  ก21202  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 2     เวลา 20  ชั่วโมง    

 

  ศึกษาโครงสรางคํากิริยาและกาลขั้นพื้นฐานรูปประโยคท่ีซับซอนยิ่งข้ึนบอกรายละเอียด

เก่ียวกับสิ่งของคนและสถานที่การโตตอบในสถานการณตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลวในการแสดงความตองการที่ไมซับซอน 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ           สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 3      รหัสวิชา  ก22201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20  ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองตน ในกรณีท่ีจําเปนตองใชภาษานีใ้นการ

ทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันแบบงาย 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร  

เห็นคุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 4      รหัสวิชา  ก22202 จํานวน0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี 1 โดยเนนในดานการฟงและการพูด นักเรียนจะไดรบัการ

ฝกฝนใหใชภาษาเกาหลีในขอบขายที่กวางขึ้น ฝกสนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชพีอยางงาย ๆ และท่ีใช

อยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 

 2. สนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชีพอยางงาย ๆ และที่ใชอยูเสมอ 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 5      รหัสวิชา  ก23201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสาํนวนท่ีใชในการ

บริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดสํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเที่ยว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 6      รหัสวิชา  ก23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะดานการฟงและการพูด ในสถานการณจาํลองในการปฏิบัติงานท้ังใน

โรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน ทั้งในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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รายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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กลุมสาระการเรียนรู -          สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู : IS1 

รหัสวิชา  I21201 (Research and Knowledge Formation: IS1) จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ ตั้งประเด็นปญหา/ต้ังคําถาม ในเรื่องท่ีสนใจโดยเร่ิมจากตนเอง 

เช่ือมโยงกับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตรสาขา  

ตาง ๆ คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ออกแบบ

วางแผนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม ทํางานบรรลุผลตามเปาหมายภายใน

กรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดยการกํากับดูแลชวยเหลือของครูอยางตอเน่ือง สังเคราะหสรุปองค

ความรู และรวมกันเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาอยางเปนระบบ  

  โดยใชทักษะคดิวิเคราะห ทักษะคิดสังเคราะห ทักษะคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 

กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยการปฏิบัติเปนรายบุคคลหรือ

กลุมเพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู เปรียบเทียบเช่ือมโยงองคความรู  สังเคราะห สรุป 

อภิปราย เพื่อใหเห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ตั้งประเด็นปญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชนทองถ่ินและประเทศ 

 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปญหาท่ีตนเองสนใจ 

 3. ออกแบบ วางแผน กําหนดขอบเขต ลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และระบุ

แหลงที่มาของขอมูลไดถูกตอง 

 5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 

 6. จัดกระทําขอมูล แปลความหมาย และวิเคราะหขอคนพบดวยสถิติที่เหมาะสม 

 7. สังเคราะห สรุปองคความรู ดวยกระบวนการกลุม 

 8. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูจากการคนพบดวยตนเองหรือกลุม  

 9. บอกประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

รวม 9 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู -         สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การส่ือสารและการนําเสนอ : IS2 

รหัสวิชา  I21202(Communication and Presentation: IS2) จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

เงื่อนไขการเรียน : ผูเรียนตองผานการเรียนรายวิชา I21201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

มากอน 

 

  ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบ จากขอมูลองคความรู จาก

การศึกษาคนควา ในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation) โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใชคาํจํานวน 

2,500 คํา มีการอางอิงแหลงความรูที่เชื่อถือไดอยางหลากหลาย เรียบเรยีงและถายทอดอยางชัดเจน 

เปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุม (Oral Panel 

Presentation) 

  โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ เห็นประโยชนและคุณคาในการ

สรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 

 2. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา 

 3. นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเดน็ท่ีเลือกในรปูแบบเด่ียว(Oral Individual Presentation) 

หรือกลุม (Oral Panel Presentation)โดยใชสื่อ อุปกรณ ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 4. เผยแพรผลงานสูสาธารณะในรูปแบบบทความวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ตพีิมพใน

เอกสาร วารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 

รายวิชา การนําองคความรูไปใชบริการสังคม: IS3  

รหัสวิชา      -(Global Education and Social Service Activity : IS3) จํานวน-หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  เปนกิจกรรมที่นําความรู หรือประยุกตใชความรูหรือประสบการณจากสิ่งท่ีศึกษาคนควาและ

เรียนรูจากรายวิชาเพิ่มเติมการศกึษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation – IS1) และการสือ่สารและการนําเสนอ (Communication and Presentation - IS2) 

ไปสูการปฏิบัติในการสรางสรรคโครงงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือ

บริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทํางาน 

และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห  วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ 

โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบ

แทน เปนกิจกรรมท่ีใหมีความรูตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

เปาหมายการดําเนินกิจกรรม 

 1. วิเคราะหองคความรูหรือประสบการณจากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทาง

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมในระดับโรงเรียนและชุมชน 

 2. เขียนเปาหมาย วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 4. รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 

 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/ โครงการและแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 6. แสดงผลงานตอชุมชน 

 

รวม    6   เปาหมาย 

 

 



บทที่ 4 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   

  1. การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสินผล  

การเรยีนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)ดังน้ี 

   1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา    

รอยละ 80  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   2)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่โรงเรยีนกําหนด 

   3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวชิา 

   4) ผูเรยีนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดใน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเล่ือนชั้น ถาผูเรยีนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสรมิได ก็ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

  2. การใหระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับรายวชิาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตัง้แต 1 ขึ้นไป 

โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 คอนขางดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช 

50-54 1 ผานเกณฑข้ันต่ํา 

0-49 0 ต่ํากวาเกณฑ 
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  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการ

ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเย่ียม ดีและผาน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 

และไมผาน 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ียายสถานศึกษา เปล่ียนรูปแบบการศึกษา  

ยายหลักสูตรละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษา

ตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรยีนรูอื่นๆ  

เชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนทั้งน้ีนักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเน่ืองในโรงเรียนบานคายวทิยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวน

หนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนใน

ดานตาง ๆ  

 2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

 3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

 4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศกึษา/สถานประกอบการอ่ืน แลวนาํมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

 5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

 6.  การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

  6.1  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหนํารายวชิาหรือหนวยกิตท่ีมี

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวา

รอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับ

เทียบโอน 
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  6.2 กรณกีารเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน(ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับเทียบ

โอน 

  6.3 กรณกีารเทียบโอนท่ีนักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรบันักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

  ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนบานคายวิทยา 

 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู จะตองสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนสําหรับผูสอน โดยในการประเมินความรู และทักษะ

ตาง ๆ นั้นควรยึดบูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ มีรายละเอียดที่โรงเรียนตอง

ประเมิน ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  

 2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 นอกจากนี้  สิ่งท่ีโรงเรียนตองตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการเรียนรูและ 

การประเมินผลการเรียนรูท่ีครผููสอนดําเนินการน้ัน นาํสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี  โดยการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ดานนัน้ควรเปนการประเมินในลักษณะ 

บูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ   

 1.การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินผลการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดในหลักสูตร  ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการเรยีนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1 กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค โดยใหความสาํคัญของ

คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค ดังน้ี 

       1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระ 
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การเรียนรูภาษาตางประเทศ อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค เทากับ 70 : 30 

          2) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ และ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 

เทากับ 80 : 20 

  1.2 กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนเปนระดับผลการเรยีน 8 ระดับ(หนา 5) และกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินที่ยังไมสมบูรณ(ได ร) การไมมีสิทธิเขารบัการสอบ 

(ได มส) เปนตน (หนา 7) 

  1.3 กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม (หนา 10) การสอบแกตัวกรณีผูเรียนมีระดับ 

ผลการเรียน “0” (หนา 7) และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” “มส”

และ “มผ” (หนา 8-9) 

  1.4 กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมตัิผลการเรียนดังน้ี 

   1) ครูประจําวิชาสงผลการเรียน ปพ.5 (SGS) ท่ีหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู เพ่ือตรวจสอบ 

ตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

   2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวบรวม ปพ.5 ของครูในกลุมสาระการเรียนรูสงท่ีงานวัด

และประเมินผลการเรียนกลุมกลุมบริหารวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมกลุมบริหารวิชาการ 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีนกลุมกลุมบริหารวิชาการตรวจสอบความเรียบรอย เสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 

  1.5 กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเก่ียวของเชนครทูี่ปรึกษาผูปกครองและ

หนวยงานตนสังกัดดังนี้ 

   1) กลุมกลุมบริหารวิชาการจัดสงสําเนาเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล (ปพ.6) หลังการอนุมัติผลการเรียนแกครูที่ปรึกษา 

   2) ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับผูปกครองนักเรียน 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีน กลุมบริหารวิชาการ นาํผลการเรียนท่ีไดรับการอนุมัติ

แลวจัดทําเปนสรปุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อรายงานตอหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูผูอํานวยการ

โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดในลําดับตอไป 

 

 2. การประเมินการอาน คดิวิเคราะหและเขียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหมีการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนดังน้ันสถานศึกษาตองวางแผนการพฒันาความสามารถดานการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ควบคูไปกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 
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  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

   การพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  โรงเรยีนบานคาย

วิทยาไดกําหนดแนวดําเนินการ ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของโรงเรียนบานคายวิทยา

กําหนดผลการเรียนรู หรือความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จากกลุมสาระการเรียนรู

พรอมกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพ (ดีเย่ียมดีและผาน)ดังน้ี 

     1.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     1.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

     1.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพาก ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

     1.4 สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ท่ีอานอยางหลากหลาย 

     1.5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   2. ผูสอนแตละกลุมสาระออกแบบการประเมินเพ่ือประเมินความสามารถในการอาน คดิ

วิเคราะหและเขียน ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นปและการจัดการเรียนรูในแตละภาคเรยีนรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

   ครูประจําวิชาดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนโดยใชวิธีการบูรณาการ

ความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน เขากับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูใน

ทุกรายวิชา เม่ือนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละรายวิชาแลวมีผลการประเมินของ

ผูเรียนเปนผลงานในหนวยการเรียนรูน้ัน ใหนําผลการประเมินน้ันนับเขาเปนผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนของรายวิชานั้น ๆ ดวย 

 

  เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน  คดิวิเคราะหและเขียน 

   การวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินระดับคุณภาพ ใชฐานนิยม(Mode) แลวตัดสินผลตามเกณฑที่

กําหนด สงผลใหแกคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาตอไป 

   เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพดีเย่ียม ดีผาน และไมผานและ

ใหผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือการพัฒนา การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดบรรลุ
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เปาหมายของสถานศึกษา และใหมีเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑ

การใหคะแนน   

   โรงเรียนบานคายวิทยา ไดดาํเนินการดังนี้ 

   1. กําหนดระดับคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว ไดแก ดี

เยี่ยม ดี  และผาน 

   2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองกับความสามารถที่จะประเมิน  

    2.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    2.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานสื่อที่มีความซับซอน 

    2.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

    2.4  สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ท่ีอานอยางหลากหลาย 

    2.5  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

อานเพื่อการศึกษา 

คนควา เพิ่มพูน

ความรู 

ประสบการณและ

การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราว 

จากเรื่องที่อาน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอานเปน

ประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราวจากเรื่อง

ท่ีอานไดเหมาะสม  

- ฝกอานและ

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

 

- ไมฝกอานและ 

ไมรวมกิจกรรม 

รักการอาน 

 ไดเหมาะสม 

ไมวกวน 

- นําความรูที่ได

จากการอานไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ไมวกวน 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

จับประเด็นสําคัญ 

ลําดบัเหตุการณ

จากการอานสื่อที่มี

ความซับซอน 

- จับประเด็น

สําคัญจากการอาน

สื่อที่มีความ

ซับซอนได 

- ลําดับเหตุการณ 

จากการอานสื่อท่ีมี

ความซับซอนได 

- จับประเด็น

สําคัญจาก 

การอานสื่อที่มี 

ความซับซอนได 

 

- ลําดับ

เหตุการณจาก

การอานสื่อที่มี

ความซับซอนได 

 

- ไมสามารถ

ลําดับเหตุการณ

และจับประเด็น

สําคัญจากการ

อานสื่อที่มีความ

ซับซอนได 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ 

-  วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

- ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

จากเรื่องที่อานได 

-  วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอานได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

-  วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร

กับผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

วิพากษ และให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 

เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดยมี

ขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุน

พอสมควรและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง โดยไมมี

ขอมูลอธิบาย

และไม

สมเหตุสมผล 

- ไมเขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง  
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 3. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคหมายถึงลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่

สังคมตองการ ในดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดซ่ึง 

มีอยู 8 คุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงม่ันในการทํางาน รกัความเปนไทย มีจิตสาธารณะ    

  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ

บริบทและจุดเนนของตนเองได 

  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหารจัดการและการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูท่ีปรึกษา  

ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนท่ีตองมุงขัดเกลา บมเพาะ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้น

แกผูเรียน 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  โรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนนิการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย  

        1) แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

เพื่อ 

   1.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขปรับพฤติกรรม 

   1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายภาค และจบการศึกษาแต

ละระดับ 

   1.3 จัดระบบการปรับปรงุแกไขปรับพฤติกรรมดวยวิธีการอันเหมาะสมและสงตอขอมูลเพื่อ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2) พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแตละตัวพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี้หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคุณลักษณะแตละตัว  

  3) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับบริบท

และจุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไว 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และ ไมผาน กาํหนดประเดน็การประเมิน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  4) เลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมยุงยาก ซับซอน ไดแก คาฐานนิยม (Mode) แลวตัดสินผล

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวนําผลการตัดสนิใหคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

พิจารณาเพื่อดําเนินการสงเสริม พัฒนาตอไป 
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  5) ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูและผูทีไ่ดรับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

  รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบานคายวิทยาคอืใหครูประจําวิชา

รับผิดชอบเพื่อบูรณาการและจัดทําแผนการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอ

นั้นๆดวยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันประสงค ก็ดําเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดใน

แตละกลุมสาระการเรยีนรูโดยสถานศึกษาคาดหวังวาเม่ือไดดําเนินการในภาพรวมแลวการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยดําเนินการดังน้ี 

     1. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษารวมกับ

ครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณาเลือกคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วามีคุณลกัษณะอันพึงประสงคขอใดบางท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคน

รับผิดชอบรวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย   

  2.ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระการ

เรียนรูดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

  3. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรปุผลการประเมินและนําเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป           

  

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือสงเสริม

พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจ ใหเต็มศักยภาพโดยมุงเนนการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสาํนกึของการทําประโยชนเพ่ือสังคมและ

สามารถบริหาร การจัดการตนเองได กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก   

  1. กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาการ

แนะแนว ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคมกิจกรรมสําคัญในการพัฒนา

ไดแก กิจกรรมการรูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 

กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 

  2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํ ผูตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล     
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การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห 

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความ

เหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บรบิทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน

ประกอบดวย 

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน

กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจักแกปญหา การตัดสนิใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การ

ประนีประนอม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณ  พรอมท้ังดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา เปนตน 

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุม 

กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตาง ๆ ที่สถานศกึษากําหนดข้ึนตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบรบิทของสถานศกึษาและทองถิ่น 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชนตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดี

งาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ

ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรกัษา สืบสานศาสนา ศลิปะ

และวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เปนตน 

  เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120 ช่ัวโมง และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในสวน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนดังน้ี 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3    รวม 3 ป  จํานวน  45  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ 15  ชัว่โมง) 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6    รวม 3 ป  จํานวน  60  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ 20 ชัว่โมง) 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนสามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร ไดตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหผูเรียนรายงานแสดงการเขารวม

กิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย 
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  การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสาํคัญประการหน่ึงสําหรับการเล่ือน

ช้ันและการจบระดับการศึกษา ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ตลอดจน

ผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  

 

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง 

   1.2 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว

หรือไม 

   1.3 ในกรณีท่ีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกควรจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพ่ือสรุปความกาวหนา ปรับปรงุแกไข และรายงานให

ผูปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนท่ีสอง 

เพื่อตัดสินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเมื่อจบปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเม่ือสิ้นภาค

เรียนในระดับมัธยมศึกษา)   

   1.4 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน

ระเบียนแสดงผลการเรียน     

   1.5 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในป

การศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเล่ือนช้ันและจบการศึกษา 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเปน 

การประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนรายป/รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม 

สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 



233 

 

 

   2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของผูเรยีนเปนรายบุคคล

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้น ผูเรียน

จะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

    1) กิจกรรมแนะแนว    

    2) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงไดแก (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    

    3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    

   2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

   2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษา พจิารณาอนุมตัิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน

เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

  

  3. ขอเสนอแนะ  

   การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

   3.1 เวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดสถานศึกษาควร

กําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 

   3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

   3.3 ผูเรียนทุกคนตองมีผลการประเมินระดับผาน ท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนจึงจะไดผลการประเมินเปนผาน (ผ) เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการ

เรียน 

   3.4 กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม (มผ) ใหเปนหนาท่ีของครู หรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ 

ที่จะตองซอมเสริม โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นแลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศกึษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรยีนอยาง

เหมาะสมเปนรายกรณีไป 

   3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมสามารถ

จัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกใน

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เชนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน  

ซึ่งสถานศกึษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาวและนํามาเปนสวนหน่ึงใน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
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 เกณฑการผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 

  1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดงันี้ 

   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  

     ผานหมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑและปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ หรือไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาค/ป 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ“ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง 

    จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 

   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

 

เกณฑการจบหลักสูตรโรงเรยีนบานคายวิทยา 

 1. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 85.5 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 70.5 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 15 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 85.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 70.5 หนวย

กิต  และรายวชิาเพิ่มเติม 15 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 
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  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 2. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 83.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 43.5 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 40 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 83.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 43.5 หนวย

กิตและรายวิชาเพิ่มเติม 40 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 



บทที่ 5 

 

การบรหิารจัดการหลักสูตร 

 

  โรงเรียนบานคายวิทยา เปนหนวยงานท่ีนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนจึงมีการจัดมาตรการสงเสรมิสนับสนุนการใชหลักสูตรในดานตาง ๆ ท่ีสาํคัญไดแก 

 

การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรมีความสาํคัญมากตอการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรซึ่งในท่ีสุดจะ 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน

ใหประสบความสําเร็จโรงเรยีนบานคายวิทยา  จึงมุงพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเน่ืองเนนการ

สรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรูรวมท้ังการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนเปาหมายการจัดการเรยีนรู

แบบบูรณาการการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมรปูแบบการพัฒนาบุคลากรจะตองใชการนิเทศ

ทั้งแบบกลุมและเปนรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศกึษาดูงานการฝกอบรมและ

จะตองไดรับการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

  โดยโรงเรียนบานคายวิทยา ไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาบคุลากรดังนี ้

  1) มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล เปนคณะทํางานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีการ 

ดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง 

  2) ประเมินความตองการความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนการพัฒนา 

บุคลากรใหเปนรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

  3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนซึ่งมีดําเนินการในหลายลักษณะเชนการประชุมสัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการศกึษาดูงานโดยเฉพาะเนนการพัฒนาครูผูสอนซึ่งเปน 

ตัวจักรท่ีสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความมุงหมายของหลักสูตรและการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสาํคัญที่จะ 

สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุเปาหมาย 

  4) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมหรือศูนยรวมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แบบอิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิดวยตนเอง 

  5) สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเน่ืองผูบริหารจะตองเปน 
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ที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการหรือบริหารจัดการและควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ

แกปญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร 

  การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนการปรับกระบวนทัศนการจัด

หลักสูตรการสอนที่แตกตางไปจากเดิมจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดทรัพยากรและปจจัยที่เอ้ือ

ตอการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนาํหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพไดแก 

  - จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผล 

การใชหลักสูตรรวมทั้งงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จะ

ชวยสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อวัสดอุุปกรณและเอกสารตาง ๆ อยางเพียงพอเปนปจจุบัน 

และสอดคลองกับความตองการใหมีหองเรียนสถานที่เรียนและหองพิเศษตางๆอยางเพียงพอเชน 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหองเรยีนคอมพิวเตอรโรงฝกงานหองสมุดแหลงเรียนรูท่ี 

หลากหลายหองประชุมขนาดตางๆสนามกีฬาและโรงยิมเปนตน 

  - จัดสรรการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานการ 

ใชอาคารสถานที่ตาง ๆ เชนคํานึงถึงขนาดของหองเรียนและจํานวนหองเรียนหองสมุดท่ีเอ้ืออํานวยให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 

  - บริหารทรัพยากรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพเชนการจัดครูเขาสอนเปนสิ่งที่จะ 

ตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะครูจะเปนผูท่ีมีบทบาทอยางมากในการจัดประสบการณการเรียนรู

จึงควรจัดใหครูไดสอนตรงตามความรูความสามารถและความถนัดรวมท้ังการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา 

 

การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

  การจะสงเสริมใหการจัดทําและใชหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอง 

คํานึงถึงการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและสรางเครอืขายระหวางสถานศึกษา 

  - ใหฝายตาง ๆ ทั้งผูปกครองชุมชนผูบริหารครูและนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับผลโดยตรง 

จากการใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพการจัด 

การศึกษา 

  - ผูบริหารสถานศกึษาตองสรางบรรยากาศการรวมคิดรวมทําสถานศึกษาควรจัดสรร 

เวลาใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันทํางานโดย 

ใชกระบวนการกลุมพยายามลดภาระงานอ่ืน ๆ ของครูโดยใหมุงที่งานสอนเปนหลัก 

  - สรางเครือขายใหเกิดการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งอาจเปน 



238 

 

เครือขายภายในเชนเครือขายผูปกครองหรือเครือขายภายนอกเชนเครือขายสถานศึกษาเครือขาย 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีทรัพยากรและปจจัยเพิ่มข้ึนใน

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

  ความสาํเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการ 

ซึ่งสถานศกึษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึนโดยดําเนินการดังนี้ 

  - จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพทั้งเรือ่งการจัดกลุมผูเรียนและ 

โครงการที่จะสงเสริมการเรียนรูและคุณธรรมการจัดตารางสอนของสถานศึกษาการลงโทษและให

รางวัลผูเรียน 

  - สรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังหองสมุดแหลงการเรียนรูมุมคนควาแกครูผูสอนและ 

นักเรียนการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 

  - สนับสนุนใหมีระบบขอมูลพื้นฐานท่ีจาํเปนเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตรรวมท้ัง 

ขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนอยูทรัพยากรเศรษฐกิจอาชพีและความตองการของทองถ่ิน 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูครูสามารถนําสภาพปญหาตาง ๆ บูรณาการเขาสู 

กระบวนการเรียนรูในหองเรยีน 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อบริหารจัดการความรูในสวนที่เปนประสบการณในตัวครูนํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการ

เรียนรูหรือบริหารชั้นเรียนอยางเหมาะสมอีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทํางานเปนทีม 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอด 

ประสบการณใหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ อีกทั้งยังเปนการ 

สงเสริมความเปนนักวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดวยเพื่อสรางความม่ันใจแกพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การเรียนรูและเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษาการกํากับดูแลคุณภาพของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใชจึงเปนสิ่งจําเปนสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการไดหลายแนวทางไดแก 
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การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 

  การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนกระบวนการสาํคัญท่ีสถานศึกษาใชในการควบคุม 

คุณภาพโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการติดตามเชนการตรวจ

เย่ียมและการสังเกตการณในชั้นเรียนการสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรูการ

บันทึกรายงานหลังการสอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตนสถานศึกษาควรจดัใหมีแผน

นิเทศกํากับติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความรูสึกท่ีเปนกัลยาณมิตรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและยอมรบัการเปลี่ยนสถานภาพระหวางการเปนผูนเิทศและเปนผูรับ

การนิเทศซึ่งจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลาเพื่อใหเกิดระบบการนิเทศติดตามท่ีเปนกัลยาณมิตรดงักลาวแลว

ควรดําเนินการดังนี ้

  - รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศหรือกํากับติดตามเพื่อเฝาระวังมิให 

คุณภาพการจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหาอุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียน 

  - สรางความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแกครู 

และบุคลากรทางการศึกษาวามิไดเปนกระบวนการจับผิดแตเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือเพื่อให

การใชหลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  - กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคล่ือนการนิเทศติดตามรวมกันและมีแผนการดําเนินการอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

  - ผูบริหารสถานศกึษาตองดําเนินการใหมีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบครบวงจรท้ังใน

ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและครอบคลุม 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบ 

การประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพรอมสําหรบัประกันคุณภาพภายนอกเปนระบบ

ควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาตองใชเปนกลไกสําคัญในการสรางความม่ันใจตอพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาจะสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพสถานศึกษาตองจัดระบบประกัน

คุณภาพที่เนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังนั้นตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมี

แผนพัฒนาคุณภาพมีเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนแผนปฏิบัติการตองเนนผลคุณภาพผูเรียนมีการ

รายงานผลเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร 

  การวิจัยจะเปนที่มาของขอมูลขาวสารที่แมนตรงแสดงจุดแข็งจุดออนปญหาสาเหตุและ 

แนวทางปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการวิจัยดังนี ้

  - การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนการวิจัยเพ่ือนําผลมาประกอบการพิจารณา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและความตองการของผูปกครอง 

ชุมชนเชน 

   การประเมินตัวหลักสูตรโดยมีหัวขอในการพิจารณาเชนความครบถวนของ 

องคประกอบหลักสูตรความสอดคลองของแตละองคประกอบความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

และกรอบหลักสูตรทองถิ่นความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนพอแมผูปกครองและชุมชน

ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรยีนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบการวัด

และประเมินผลเปนตน 

   การประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนใน

อนาคตเพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรยีนและเวลาเรียน 

   การประเมินความตองการของพอแมผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือ

นํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการตาง ๆ 

  - การวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร 

   การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง

สถานศึกษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อเปน 

หลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญารางกายคุณธรรมบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรูระดับชาติและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขกระบวนการประเมินผลการใช

หลักสูตรสามารถดําเนินการไดท้ังระหวางการใชหลักสูตรและเมื่อนําหลักสูตรไปใชเรียบรอยแลวหรือ

การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตรคอืผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรน่ันเอง 

  เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุเปาหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควร

จัดใหมีการประเมินทั้งระบบคือ 

  1) กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรเปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 

  2) สรางความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองใหเกิดข้ึนกับคณะครู 

  3) วางระบบเครือขายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ 

คณะดําเนินการประเมินเปนระยะ ๆ โดยกําหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมิน 

รายการใดบาง 

  4) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
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   การประเมินผลการใชหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการท่ีสาํคัญคือพิจารณาองคประกอบ 

ของหลักสูตรที่จะประเมินพิจารณาหลักเกณฑท่ีจะใชในการประเมินออกแบบการจัดเก็บขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเพื่อใชพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

สําหรับประเด็นในการประเมินน้ันสามารถประเมินไดท้ังเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชหลักสูตร

กระบวนการใชหลักสูตรและผลจากการใชหลักสูตรอยางไรก็ตามสถานศึกษาควรมุงเนนการประเมิน

สวนท่ีเกี่ยวของตอคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญและควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและ

คุณลักษณะของผูเรียนสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญโดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเชนผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการ

ประเมินในภาพรวมและผลการประเมินที่แยกรายวิชาและแยกรายมาตรฐานหากผลการประเมินไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังควรศึกษาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงซึ่งสาเหตุยอมเกิดมาจาก

ปจจัยและกระบวนการใชหลักสูตรนั่นเองจากนั้นจึงหาวิธีแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

ประเด็นเก่ียวของในการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

 

 ปจจัยของการใชหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร ผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรสถานศกึษา 

- ความพรอมของบุคลลากร 

- ทักษะการถายทอดของครู 

- เทคนิคการสอน 

- สื่อการเรียนการสอน 

- การวัดผลประเมินผล 

- การบริหารจัดการ 

 ฯลฯ 

- การออกแบบและการ

จัดการเรียนรูของครู 

- การนิเทศติดตามการใช

หลักสูตร 

- การประเมินผลการ

เรยีนรู 

 ฯลฯ 

- คุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและ

สมรรถนะหลักของผูเรียน 

- ความสาํเร็จในการศึกษา

ตอประกอบอาชีพ 

 ฯลฯ 
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  นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครูทําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาการจัดเรยีนการสอนของตนเองโดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มตนจากการเลือกปญหา

การวิจัยที่มีความสาํคัญและสงผลกระทบตอผูเรียนมากท่ีสุดกอนและท่ีมาของปญหาการวิจัยอาจเกิด

จากผูเรียนเชนปญหาพฤติกรรมปญหาการเรียนรูเปนตนหรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอน

ของครูไมเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนเมื่อไดปญหาการวิจัยแลวจึงดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย

ตอไป 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  การวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ 

ประการแรกคือการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและ

การเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูล

แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและ

ประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด

ประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปนการวัดและ

ประเมินผลยอย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพื่อใหรู

จุดเดนจุดท่ีตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและ

เครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติ

ขอสรุปของประเด็นท่ีกําหนดการใชแฟมสะสมงานการใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติการประเมิน

ความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพื่อนประเมินเพ่ือนและการใชเกณฑการใหคะแนน 

(Rubrics) สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะ

คําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคดิความเขาใจเดิมท่ี

ไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพฒันาตนได 

  จุดมุงหมายประการท่ีสองคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมิน

สรุปผลการเรียนรู (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับไดแกเม่ือเรียนจบหนวยการเรยีนจบ

รายวิชาเพื่อตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียนใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวา

ผานรายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมการประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงออกความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลายและ

พิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรียน 
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การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

  การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหทั่วถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวยผูปกครองสังคมและรัฐ

ตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษาน่ันคือคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรหนวยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแตสถานศึกษาตนสังกัดหนวยงานระดับชาติที่

ไดรับมอบหมายจึงมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเรยีนตามความคาดหวังของหลักสูตร

ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูใน4ระดบัไดแกระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ระดับชาติทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกันคือตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรยีนเพื่อ

นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 

การประเมินระดับชั้นเรียน 

  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรูผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียนและตัดสินผลการเรยีนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตนสอนในการประเมินเพื่อพัฒนาผูสอน

ประเมนิผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธกีารตางๆ

เชนการซักถามการสังเกตการตรวจการบานการแสดงออกในการปฏิบัติผลงานการแสดงกริยาอาการ

ตาง ๆของผูเรียนตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพื่อดูวาบรรลตุัวชีว้ัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตวัชี้วัด

เพียงใดแลวแกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองการประเมินเพ่ือตัดสินเปนการตรวจสอบณ

จุดที่กําหนดแลวตัดสินวาผูเรยีนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอย

เพียงใดทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของหนวยการเรียนรูหรือของการประเมินผลกลางภาค

หรือปลายภาคตามรปูแบบการประเมินท่ีสถานศึกษากําหนดผลการประเมินนอกจากจะใหเปน

คะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลวตองนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

อีกดวย 

 

การประเมินระดับสถานศึกษา 

  เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาคผลการประเมินการอานคิด

วิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเปนการประเมินเพื่อให

ไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมาย

หรือไมผูเรียนมีสิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใดรวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนใน

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผลการประเมินระดับ

สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการ

เรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการ
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ประกันคุณภาพการศกึษาและการรายงานผลการจัดการศกึษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานผูปกครองและ

ชุมชน 

 

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระความรับผิดชอบสามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวย

วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเปนมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือดวยความ

รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของนอกจากน้ียังสามารถดําเนนิการไดดวย

การตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

การประเมินระดับชาติ 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน

เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนถือเปนภาระความ

รับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือปรับปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนเพื่อให

ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหา

และความตองการไดแกกลุมผูเรียนท่ัวไปกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษกลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่าํกลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรมกลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียนกลุมผูเรียน

ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกลุมผูเรียนท่ีพิการทางรางกายและสติปญญาเปนตนขอมูลจากการ

ประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 



บทที่ 6 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

 

 การศึกษาทางไกล (Distance Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผูเรียนจะเรียนดวย

ตัวเองที่บาน โดยไมตองเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษา และสมัครเรียนไดโดยไมจาํเปนตองเปน

นักเรียนหรือนักศึกษาเทาน้ัน สาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทํากอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใน

รูปแบบของ "การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไรพรมแดน" คือ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การ

ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่กอใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาวะการขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากร ทําใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตองขยายพืน้ที่การจัดการศึกษา

เพิ่มมากขึ้น การศึกษาทางไกล (Distance Learning) จึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีผูเรียนและผูสอนอยู

ไกลกัน ใชวิธีการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณโดยอาศัยสื่อประสมในหลายรูปแบบ ไดแก สื่อท่ี

เปนหนังสือ สื่อทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน การประชุมทางไกลดวย

ภาพและเสียง (Video Conference) อินเตอรเน็ต (Internet) และการสอนเสริม เปนตน รวมทั้งการใช

ศูนยบริการการศึกษาเปนหลัก ชวยใหผูเรียนท่ีอยูตางถ่ินตางท่ีกันสามารถศึกษาหาความรูไดการศึกษา

ทางไกล เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 20 เพื่อสนองความตองการของสังคม

ปจจุบันซึ่งเปนสังคมขาวสาร หรือสังคมของการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา

ไปสูบุคคลกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง ทําใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีบุคคลสามารถนาํไปใชในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องความสําคัญของการศึกษาทางไกลเปนการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส 

และยกระดับการศึกษาของผูเรียนชวยสรางความเสมอภาคในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ขณะเดียวกันก็ชวยลดอุปสรรคดานทรัพยากร สถานท่ี เวลา และบุคลากร การเรียนการสอนทางไกล

สามารถ "แพรกระจาย" และ "เขาถึง" ตัวบุคคลไดอยางหลากหลายและกวางขวาง การประชุมทางไกลดวย

เสียง เปนการประชุมหรือการเรียนการสอนที่พูดคุยติดตอกันดวยเสียงแตไมเห็นหนา อาศัยระบบ

สายโทรศัพทหรือการสงสัญญาณดาวเทียมการประชุมทางไกลดวยเสียง/กราฟก เปนการนําคอมพิวเตอรมา

ใชแทนโทรศพัทขยายเสียงในสถานท่ีรับฟง โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทในการติดตอส่ือสารการ

ประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน เปนระบบการประชุมหรือการเรียนการสอนท่ีตองอาศัยกลองวีดิทัศน 

จอโทรทัศน และสายโทรศัพทในการรับสงภาพและเสียง หรือตองใชการสงสัญญาณดาวเทียมแทน

สายโทรศัพท และยังใชไดอีก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของการเสนอท้ังภาพและเสียง ในลักษณะภาพสองทาง 

เสียงสองทางผูสอนและผูเรียนจะไดยินเสียงและเห็นภาพ สวนลักษณะภาพทางเดียว เสยีงสองทางผูเรียนจะ
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ไดยินเสียงและภาพผูสอนการศึกษาทางไกล แบงเวลาของการส่ือสารไดเปน 2 ลักษณะ คือการศึกษา

ทางไกลแบบประสานเวลา และการศึกษาทางไกลแบบไมประสานเวลา 
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ผังลําดับงาน (Flow  Chart) ระบบการเรียนรู ตามหลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา/วิเคราะหหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูและวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ปรับพื้นฐานและ 

ใหความชวยเหลือ 

ตามสภาพปญหา 

ใช 

ออกแบบการจัดการเรียนรู / จัดทําแผนการจัดการเรียนรู / ขออนุมัติใชแผน 

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู/วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู/การติดตอสื่อสาร 

ประเมินตามสภาพจริง / เทียบโอนประสบการณ 

ไมใช 

ปรับปรุงแผน 

การจัดการเรยีนรู 

ไม 

สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู/ ตัดสินผลการเรยีน/ขออนุมัติผลการเรยีน 

ใช 
จัดสอนซอมเสริม 

รายงานผลการจดัการเรียนรู 

บรรลตุาม 

จุดประสงคหรือไม 

ตองใหความชวยเหลือ 

ใชหรือไม 

ศึกษาทําความเขาใจ นโยบายการศึกษา / การศึกษาทางไกล / 

หลักสตูรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 



248 

 

Flow Chart Flip Curriculum (FC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study / Analysis curriculum learning and Analysis section. 

Analysis of individual learners 

Foundation and 

Assistance According 

problems 

yes 

Design learning / Prepare lesson plans / Approval of the plan 

Teaching based lesson plans  / Research, development, teaching 

Supervision / Discussions/ social Network 

Authentic Assessment / Transfer of Experience & 

Knowledge 

no 

Improvement 

plan Learning 

Management 

No 

Summary results of the evaluation of learning / Judging grade / Approval school 

record 

Yes 

Remedial teaching 

Report on Learning Management 

Achieve the 

purpose 

need to assist  

Yes / no 

Understanding Education policy / Distance Learning /  

Flip Curriculum (FC) 
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รก. 1 

คํารองขอเขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกล 
 

 เขียนท่ี โรงเรียนบานคายวิทยา 

 ตําบลบานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 จังหวัดชัยภูมิ 
 

 วันที่.............เดือน............................พ.ศ.............. 

เรียน  ผูอํานวยการเรียนโรงเรียน 
 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................อายุ.............ป  เลขประจําตัว 

ประชาชน........................................เปนผูปกครองของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว)........................................ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี............/............ เลขประจําตัวนักเรียน.......................เลขประจําตัวประชาชน

................................. อายุ.............ป มีความประสงคใหนักเรียนดังกลาวท่ีอยูในความปกครองของขาพเจา 

เขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกลโดยเขารวมในกิจกรรม ดังนี้ (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา

หัวขอกิจกรรม) 

  1. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาการตั้งครรภ 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

 4. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานครอบครัว 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่ตองการจัดการศึกษาดวยตนเอง 

  6. กิจกรรมอื่น........................................................................................................................... 

 รายละเอียดเพิ่มเติม......................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา จะดูแลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของขาพเจาใหเปนไปตาม

หลักสูตรของโรงเรียน ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม

สาธารณประโยชนและการวัดผลและประเมินผล การเรียนในแตละภาค และจะเปนธุระนํานักเรียนเขารวม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชนและ  การวัดประเมินผลการ

เรียนอยางตอเนื่อง 

 ลงชื่อ..........................................................ผูปกครองนักเรียน 

  (..........................................................) 
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ที่อยูที่สามารถติดตอได ................................................................................................................................... 

เบอรโทร บิดา..........................................เฟสบุค........................................ ID Line ..................................... 

เบอรโทร มารดา.......................................เฟสบุค........................................ ID Line ..................................... 

เบอรโทร ผูปกครอง..........................................เฟสบุค........................................ ID Line ............................ 

เบอรโทร บุคคลบานขางเคียง.....................................เฟสบุค.................................. ID Line ......................... 

เบอรโทร ผูใหญบาน.................................................เฟสบุค.................................... ID Line .......................... 

เบอรโทร กํานัน....................................................เฟสบุค.................................... ID Line ............................. 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษา (ณ วันท่ียื่นคํารอง)         ความคิดเห็นของหัวหนางานแนะแนว 

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

           (.............................................................. )         (.........................................................) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 

 

ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารวิชาการ   ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารกิจการนักเรียน 

  อนุญาต  ไมอนุญาต  อนุญาต  ไมอนุญาต  

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

           (นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย)               (นายนิวัฒน    ขวัญบุญจันทร) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน........................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ.......................................รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 (........................................) 

 ........../......................./................ 

คําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียน 

   อนุญาต  ไมอนุญาต 

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

 ลงชื่อ...........................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

 (นายนพดล กาญจนางกูร) 

 ........./............................/.................  
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รูปถายนักเรียน-ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแผนท่ีบานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ 

 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

  2. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

  3. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  4. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

http://182.53.96.253/bkv4.0/

 

 กดปุม login 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://182.53.96.253/bkv4.0/

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store)เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ หรื

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 
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http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

โหลดแอปพลิชั่นBKV4.0 

รือ 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาครั้งแรก ใหนักเรียนกดปุม สมัครเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ัน BKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช(user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความที่เปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเคร่ืองโทรศัพท หรือสมคัรใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลําดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 



 

นวัตกรรม
 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ 
 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

  2. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

  3. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  4. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

 

 กดปุม login 

บทที่ 7 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://182.53.96.253/bkv4.0/

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store)เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

  

http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

โหลดแอปพลิชั่นBKV4.0 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาครั้งแรก ใหนักเรียนกดปุม สมัครเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ันBKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช(user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษณภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความที่เปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเคร่ืองโทรศัพท หรือสมคัรใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลําดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 

 

การเขาเรียนโดยผาน Application 

 
 ผูเรียนดาวนโหลด แอปพลิเคชัน BKV 4.0 คลิกที่ปุม BKV 4.0cyber school เพ่ือเปดหนาหลัก 
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  เมื่อผูเรียนเขาสูหนาหลักของแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school มีข้ันตอนดําเนินงานตอไปนี้ 

  1. สําหรับผูเรียนใหม ใหดําเนินการท่ีปุม สมัครเขาหองเรียน ตามขั้นตอนการสมัครเขาเรียน 

  2. เม่ือนักเรียนลงทะเบียนสมัครเรียบรอยแลว สามารถยืนยันตัวเองผานอีเมลของนักเรียนที่สมัคร

เอาไวหรือรอแอดมิน (admin) ยืนยัน 

  3. นักเรียนเขาหองเรียนโดยใช ชื่อผูใช (user name) และรหัสผูใช (Password) ที่สมัครเอาไวแลว 

  4. เขาเรียนในชั้นที่นักเรียนเรียนอยู 

  5. เลือกเมนูหลักสูตรเรียนทางไกล 
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  6. เลือกชั้นปที่นักเรียนกําลังศึกษา 

 
 

  7. เลือกภาคเรียนท่ีนักเรียนกําลังศึกษา 

 
  



 

  8.  เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา

  9. คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว

 

เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา 

 
 

คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว 
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  10. ในแตละหนวยการเรียนประกอบดวย 

 
    10.1 กระดานขาว 

    10.2 ชื่อวิชา 

    10.3 ขอแนะนําในการเรียน 

    10.4 หนวยการเรียนรู 

    10.5 วิดีโอท่ีมเีนื้อหาสอดคลองกับเร่ืองของหนวยการเรียนรู 

 
    10.6 เอกสารเนื้อหา 
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    10.7 แบบฝก 

 
 

    10.8 แบบสรุปองคความรู 

 
  11. สอบกลางภาค 
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  12. สอบปลายภาค 

 

 
  13. มีการวัดผลประเมินผลตามที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

  14. มีการเทียบโอนประสบการณ 



บทที่ 8 

 

การเทียบโอนประสบการณอาชีพ 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ยายสถานศึกษา เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา   

ยายหลักสูตร ละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอใน

ประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก ท่ี

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนท้ังนี้นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน

โรงเรียนบานคายวิทยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบ

โอนตามความเหมาะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

  1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถของนักเรียนในดาน

ตางๆ  

  2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

  3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

  4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แลวนํามาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

  5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

  6. การเทียบโอนใหดําเนินการ ดังนี้ 

   6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตท่ีมีตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มา

เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

   6.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
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   6.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการเร่ืองหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยน 

   ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอน 

  การเทียบโอนผลการเรียนใหกลุมเปาหมายผูท่ีมีความรูและประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สามารถเทียบโอนได

ระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียวเทานั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  1. ตอง เปนอาชีพที่สุจริต ไมขัดตอศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

2. ตองมีคณะกรรมการเทียบโอน ดําเนินการพิจารณา 

   2.1 ความมั่นคงของอาชีพ  โดยพิจารณาจากรายไดและระยะเวลาที่ประกอบอาชีพและ 

   2.2 พิจารณาจากหลักฐานตาง ๆ ใน แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการ

สังเกต ตรวจสอบการประกอบอาชีพของผูขอเทียบโอนในสถานที่จริง  แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการ

ประกอบอาชีพ จะตองนําเสนอผลงานในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

     1) ความรูในอาชีพที่ดําเนินการ 

     2) เทคนิควิธีการและทักษะในการประกอบอาชีพ 

     3) หลักการวางแผนและการพัฒนาอาชีพ 

      - การบริหารจัดการ 

      - การตลาดและประชาสัมพันธ 

      - การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาอาชีพ 

      - หลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

     4) การพัฒนาอาชีพและการขยายผลในการประกอบอาชีพ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพเลี้ยงชาง 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

ชางที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่ชางกิน 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของชาง พันธุ

ของชาง ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําชางเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - การออกกําลังกายชองชาง

และควาญชาง 

- สุขภาพของชางและการ

รักษา 

 

 6. ศิลปะ - การแสดงชาง  

 7. การงานอาชีพ - การนําชางแสดงในโอกาส

ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชางเปนภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพแสดงจระเข 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

จระเขที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่จระเขกิน 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพเลี้ยงจระเข 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของจระเข พันธุ

ของจระเข ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําจระเขเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - สุขภาพของจระเขและสัตว

ชนิดอ่ืน 

- การรักษาสัตวแตละชนิด 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการแสดงจระเข  

 7. การงานอาชีพ - การแสดงจระเขและสัตว

สัตวอ่ืน ๆ ในโอกาสตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของแสดงจระเขเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

การทําฝาโอง 1. ภาษาไทย - บรรยายอาชีพทําฝาโอง  

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของวัสดุ

ที่ตองใชในการทาํฝาโอง 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพทําฝาโอง 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ลักษณะของวัสดุที่ตอง

นํามาใชในการทําฝาโอง 

- สมบัติของวัสดุตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 

- เครื่องมือที่ใช 

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําผลิตภัณฑเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - สุขภาพของพนักงานท่ีทํา

ฝาโอง 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการประดิษฐฝาโอง  

 7. การงานอาชีพ - การนําฝาโองไปจําหนาย

ในสถานที่ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชิ้นสวน องคประกอบ 

ขั้นตอนในการทํางาน เปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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คณะที่ปรึกษา 

นายนพดล กาญจนางกูร ผูอํานวยการโรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
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นางสาวจินตนา  อภัย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายทวีศักด์ิ  เหลาฤทธ์ิ   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูสขุศึกษาและพลศึกษา 
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คณะผูจัดทํา 

นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 
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นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสาวปทมาพร   บํารุงภักดิ์ ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสุทิศา  ตอสกุล ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา  

นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส ครู  โรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางสาวนรินทิพย   หวะสุวรรณ ครูผูชวย  โรงเรียนบานคายวทิยา 

 

รวบรวม/จัดพิมพ/รูปเลม 

นายเฉลิมพล ตามเมืองปก ครู  โรงเรยีนบานคายวิทยา 



 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum : FC) 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบานคายวิทยา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานคายวิทยาอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



 

 

คํานํา 

  

ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใชมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ4 ในป

การศึกษา 2561ปการศึกษา 2562ใหใชในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 

และ 5 ตั้งแตปการศึกษา 2563เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานสากล โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี

จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักสูตรเรยีนทางไกล เปนหลักสูตรเพื่อตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีภาวะยุงยากในการเรียน ซ่ึง

นักเรียนประสบปญหาดานตาง ๆ เชน นักเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ปญหายากจนปญหา

สุขภาพปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมการตั้งครรภกอนวัยอันสมควรนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูปญหา

ครอบครัวนักเรียนท่ีตองการจัดการศกึษาดวยตนเอง หลักสูตรเรียนทางไกล มีนวัตกรรม BKV 4.0 cyber school 

ผาน URL http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/มีแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school บนมือถือ (เฉพาะ 

android) ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน สามารถชวยนักเรียนใหมีความรูสามารถมากข้ึน อีกทั้งได

ชวยเหลือครอบครัว แกไขปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว และสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางาน มี

ประสบการณตรงในการประกอบอาชีพ  

 ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา คณะครู ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่ไดใหความ

รวมมือซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ โรงเรียนบานคายวิทยาหวังเปนอยางย่ิงวา หลักสูตร

มาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)ท่ีจัดทําข้ึน จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของใหสามารถนําหลักสูตรไปใช

จัดการเรียนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

ความนํา 

  

 ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่องใหใช มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชีว้ัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ4ในป

การศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4 และ5ต้ังแตปการศึกษา 2563 

เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหกระบวนการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรยีนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน

ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

 

ประวัติโรงเรียน 

 

 โรงเรียนคายวิทยา เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เปด

ทําการเรียนการสอน เม่ือวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน  

ปการศึกษา 2553 เปน 4-4-4 / 2-2-2ผูริเร่ิมกอตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบานหมื่น

แผว คณะครู - อาจารย และกรรมการหมูบาน  ริเริ่มมาตั้งแต  ป  พ.ศ. 2524  แตมีปญหา  เรื่องที่ดิน

ไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึงไมสามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและชาวบานไม

ลดความพยายามเพ่ือลูกหลานไดมีท่ีเรียนใกลบานจึงพยายามจัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ

แลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย ชื่อ “โรงเรียนบานคายวทิยา”เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2525 
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ปการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน  ไดอาศัยอาคารเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา  คือ  

โรงเรียนบานหมื่นแผว ในวันท่ี 10 กันยายน 2525กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้งนายถนอม  ลุนทา   

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานคายวิทยา  และ

ในปน้ีเองโรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชัว่คราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 

370,000 บาท บนท่ีดินผืนปจจุบันเน้ือท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปดปาย  เมื่อวันท่ี 13  

กุมภาพันธ  2526  และนักเรียนยายมาเรียน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2526 ซึ่งวันนี้โรงเรยีนถือวา

เปนวันสําคัญวันหนึ่งของโรงเรียน คือ “วันคารวะผูปกครอง”หรือ “วันแหงความรัก”และในปแรก 

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได จํานวน80  คน แผนการจัดชั้นเรยีน 2 - 0 – 0  ครู - อาจารย  

จํานวน  6  คน  นักการภารโรง 1  คน 

 

สภาพทั่วไป 

 สภาพทางภูมิศาสตร 

  ที่ตั้ง ตั้งอยูทางทิศใตของตัวจังหวัดระยะทางหางจากตัวจังหวัดตามเสนทางถนนชัยภูมิ -สีค้ิว  

13  กิโลเมตร 

  พื้นที่54.91  ตารางกิโลเมตร 

  อาณาเขต 

    - ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    -ทิศใต ติดกับตําบลกะฮาด กิ่งอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ และตําบลละหาน  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันออกติดกับตําบลโนนสาํราญ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันตก ติดกับตําบลลุมลําชี  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 สภาพภูมิประเทศ 

สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีแมน้ําชีไหลผานในฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมประมาณ 20 - 30  วัน   

ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  เพราะน้าํทวมบรเิวณสวนมากของพ้ืนท่ี 

  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.35 อาชพีรับราชการรอยละ 12.18  อาชีพ

คาขาย รอยละ 10.70 อาชีพรับจาง รอยละ 5.02 สถาบันดานการเงิน มีสหกรณการเกษตร  1 แหง  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 1 แหง 

 



3 

 สภาพทางสังคม 

 สภาพทางสังคมของตําบลบานคายมีประชากรสวนใหญอยูรวมกันเปนหมูบานมี 12 หมูบาน 

2,842 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 14,493 คน เปนชาย 7,214 คนหญิง 7,279 คนมีน้ําประปาใช  

1,559  ครัวเรือน  มีไฟฟาใช 2,557 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเทศบาล 3,873 ไร  มีพื้นท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล  27,573ไร เปนสังคมแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มี

สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 แหง ระดับประถมศึกษา 6 แหง สถาบันทางพระพุทธศาสนา  

9  แหง สถานีอนามัย  1  แหง สถานีตํารวจ 1 แหง 

 การคมนาคมมีเฉพาะทางบก  มีทางหลวงดังนี้ 

  1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ -สีคิ้ว-กรุงเทพ ระยะทาง 320 กิโลเมตร 

  2. ทางหลวงชนบทสายทาหวา - โคงขนัน -โคงนํ้าตับ - กุดเวียน - แจงนอย - ชัยภูมิ   

   - บัวใหญ - นครราชสีมา  นอกนั้นมีถนนสายเล็ก ๆ  เชื่อมติดตอกันระหวางหมูบาน 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษา 

 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบานคายวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี  778  ตําบลบานคาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36240  โทรศัพท  044–899115โทรสาร  044–899115 

 2. สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 4. เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศกึษาปท่ี 6 

 5.เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตําบลบานคาย ตาํบลหนองนาแซง 

 6.ปรัชญา คติพจน  คําขวัญ  สีประจําโรงเรียน  อักษรยอ  ตราประจําโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

 

คติพจนของโรงเรยีน 

 

“ปญญาโลกสมิปชโชโต”   แปลวา   “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 

“ ปญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม ” 
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สีประจาํโรงเรียน 

 

“เทา–ฟา” 

สีเทา หมายถึง  เชาวปญญา 

สีฟา หมายถึง  ความยิ่งใหญ  ความเกรียงไกร 

 

อักษรยอ 

 

“ บ.ค.ว. ” 
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ตราประจาํโรงเรียน 

 

 
 

        -  ชาง  เปนสัญลักษณประจําตําบลบานคาย 

         เพราะเคยเปนท่ีต้ังคายชางศึกในสมัย   รัชกาลที ่3 

        -  บ.ค.ว.คือ  อักษรยอของโรงเรียน 

        -  ธงดานซายมือ คือ ธงสปีระจําโรงเรียน 

        -  ธงดานขวามอื คือ ธงประจําจังหวดัชัยภูมิ 

        -  กาํแพง คือ  กําแพงปองกันขาศึก 

        -  กลีบบัว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ 

 

      ผูออกแบบตราสัญลักษณประจาํโรงเรียนบานคายวิทยา 

นายชัยวุฒิ  มาดวงครู คศ. 2 ออกแบบไวเมื่อ  ปการศึกษา 2535 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

       โรงเรียนบานคายวิทยา มุงจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยางเต็ม

ศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรมนําพาสูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม นอมหลักนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

        2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน 

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

  5. พัฒนาแหลงเรยีนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค (School  Goal) 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เปนคนดี มีปญญา พึงพา

ตนเอง ได มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมนําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. โรงเรยีนมีการบริหารจัดการศกึษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อน 

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 

ความสามารถ ความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถ

จัดการเรียนการสอนแบบครมูืออาชีพ 

  5. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  6. โรงเรียนมีการสงเสริมใหชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ

สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

 

 



7 

กลยุทธระดับองคกร (School Strategies) 

       1. เพิ่มโอกาสทางการศกึษาใหกับผูเรียน 

       2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

       3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 

       4. พัฒนาอาคารสถานที ่และสิ่งแวดลอม 

       5. พัฒนาความสามารถพิเศษใหกับครู และผูเรียน 

       6. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน 

       7. พัฒนาการประชาสัมพันธ 

 

  



 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหาร 

8 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

 1. นายพิสิษฐ สืบนุการวัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

 2. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรตันานนท  ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 3. นางพะเยาว ภิรมยไกรภักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 4. นายโยธี ปอพันธุดุง    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 5. นายประภาส รักษมณี    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 6. นางสะอ้ืน  ปาทา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 7. นายสงา พัสกา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 8. พระอธิการประเสริฐ สนฺติกโร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

 9. พระครสูิริปริยัตยานรัุกษ   ผูแทนองคกรศาสนา กรรมการ 

 10. นายศุภชัย ถ่ินชีลอง    ผูแทนครู กรรมการ 

 11. นางอรุณ ศรีบัวพันธุ   ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

 12. นายวรพล พงษวิเศษ   ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

 13. นางสาํเภา จําพันธุ   ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

 14. นายสมบูรณ   กุตมนต  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 

 15. นายนพดล กาญจนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ   
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เขตพื้นที่บริการ 

 

ที ่ ชื่อหมูบาน หมูที ่ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 

1 บานคาย 1 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

2 บานวังกานเหลือง 2 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

3 บานทาหวา 3 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

4 บานโคงขนัน 4 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

5 บานโคงน้ําตับ 5 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

6 บานแกงจิก 6 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

7 บานกุดเวียน 7 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

8 บานเสียวนอย 8 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

9 บานโคงยาง 9 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

10 บานคายเจริญ 10 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

11 บานทาหวา 11 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

12 บานโคงน้ําตับ 12 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

13 บานกุดละลม 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  

 

วิสัยทัศนหลักสูตรทางไกลโรงเรียนบานคายวิทยา 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จัดการเรยีนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญสัมพันธกับชมุชน  เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ

ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ทุก

คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยา มุงใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรบัและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
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ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 2. ความสามารถในการคดิเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 

อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

 1.  รักชาติศาสน กษัตริยดวยการแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

และรวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือปองกันชาติ  รวมทั้งแสดงความเคารพเมื่อไดยินเพลงชาติและเพลง

สรรเสริญพระบารมี  มีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตรยิและพระราชวงศ  ตลอดจนเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสุจริตดวยการกระทําที่ยึดหลักแหงความยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอ่ืน มีความจริงใจ ไมเส

แสรงแกลงทํา  ไมพูดบิดเบือนความจริง  ปกปด หรือยุยงใหเกิดความแตกแยก  มีสัจจะและปฏิบัติ

ตามคาํพูดโดยไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  ซื่อตรงทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาท่ี และตอ

ประเทศชาต ิ



12 

 3.  มีวินัยการรักษาคําม่ันหรือสัจจะท่ีใหไวตอตนเองเปนการสรางวินัยในตนเอง ทําใหสามารถ

ปฏิบัติตามขอบังคบั คําสั่ง กฎหมาย กฎกติกา และระเบียบท่ีสังคมวางไว 

 4.  ใฝเรียนรูมีความมุงหวังและความปรารถนาท่ีจะแสวงหาความรูและรับความรูสิ่งตางๆ  ที่ตนยัง

ไมรูอยางสมํ่าเสมอ รูจักบันทึกหรืออานหนังสืออยูเปนประจํา และสามารถนาํความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 5.  อยูอยางพอเพียงมีความตองการพอดีพอเหมาะยินดี พอใจ ตามสภาพความเปนอยูของตน 

ประพฤติตนอยูอยางเรียบงาย รูจักพอประมาณ ไมแสวงหาความสุขจนเกินความจําเปนมคีวามภูมิใจ

ในสิ่งท่ีเปนของตน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

 6.มุงมั่นในการทํางานมีความขยันขันแข็ง  มุงม่ันในการทํางาน มีความกระตือรือรน  รับผิดชอบ 

อดทน และมานะพยายามไมยอทอตอความยากลาํบาก 

 7.  รักความเปนไทยมุงมั่นท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยใหคงอยู  โดยการเชิดชูคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และสงเสริมสนับสนุนอาชพีเสริมโดยนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี   

 8.  มีจิตสาธารณะแสดงหรือกระทําตอสังคมดวยจิตสํานึกโดยไมมีใครบังคับหรือควบคุม  เริ่ม

ตั้งแตครอบครัวชัน้เรียน โรงเรียน ชุมชน ใหเกิดความสงบสุข ความเจริญกาวหนาและความมั่นคง  โดย

การรักษาสาธารณสมบัติ  ใหความรวมมือในการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคายวิทยา จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพ 

 8. ภาษาตางประเทศ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสาํคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสาํหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรยีนเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  

รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

 1. หลักการจัดการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได  ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม  

 2. กระบวนการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

เปนเคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน 

อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู จากประสบการณจริง 

กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรู

ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรยีนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตอง

ศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู 

  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชีว้ัด  สมรรถนะ

สําคญัของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึง

พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
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 4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

     การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมี

บทบาท ดังนี ้

 4.1 บทบาทของผูสอน 

  1) ศกึษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนาํขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนรู ที่

ทาทายความสามารถของผูเรียน 

  2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปน

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

  4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

  5) จัดเตรยีมและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

  6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

  7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

 4.2  บทบาทของผูเรียน 

  1)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

  2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรูต้ังคําถาม คิด

หาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

  3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ

ตาง ๆ  

  4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

  5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

 ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  ผูสอนควรใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย  

เหมาะสม  สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรยีนรู  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนความรูความสามารถ

และศักยภาพของผูเรียน  โดยผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากวิธีตาง ๆ ตอไปนี้ 
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 1. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนโดยไม

ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรยีน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีทําไดตลอดเวลา แตควรมี

กระบวนการที่ชัดเจนและมีจุดประสงคท่ีชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน 

แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผูเรยีนตามตัวชี้วัด  และควรทํา

การสังเกตบอยครั้งเพื่อขจัดความลาํเอียง 

 2. การสอบปากเปลา  เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกับการเรียนรู

ตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รปูแบบการประเมินน้ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได  มีขอท่ีพึงระวังคือ อยาเพิ่งขัด

ความคิดขณะที่ผูเรียนกําลังพูด 

 3. การพูดคุย  เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนินการ

เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบวาผูเรียนเกิด

การเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการน้ีอาจใชเวลา แตมีประโยชนตอ  การคนหา 

วินิจฉัย ขอปญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่

แตกตางกันเปนตน 

 4. การใชคําถาม  การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้วา

คําถามท่ีครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการท่ัว ๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงาย แตไมทา

ทายใหผูเรียนตองทําความเขาใจและเรยีนรูใหลึกซ้ึง การพัฒนาการใชคาํถามใหมีประสิทธิภาพแมจะ

เปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน 

โดยทําการประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามใหมี

ประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังน้ี 

  วิธีที่ 1 ใหคําตอบที่เปนไปไดหลากหลาย  เปนวิธีท่ีงายที่สดุในการเริ่มตนเปลี่ยนการถามแบบ

ความจําใหเปนคาํถามท่ีตองใชการคิดบางเพราะมีคําตอบท่ีเปนไปไดหลายคําตอบ  (แตพึงระวังวาการ

ใชคําถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรยีนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดใหเรียนรู

มาแลว) คําถามแบบนี้ทําใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงท่ีสุดเพราะเหตุใด 

และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใชคาํถามแบบน้ีจะทําใหผูเรียนเรียนรูย่ิงข้ึนอีกหากมีกิจกรรม

ใหผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ 

  วิธีที่ 2 เปลี่ยนคําถามประเภทความจําใหเปนคําถามประเภทที่ผูเรียนตองแสดงความคิดเห็น

พรอมเหตุผล  การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรยีนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคดิท่ีสูงข้ึนกวาวิธีแรก 

เพราะผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน เม่ือใหประโยคท่ีผูเรียนจะตองสะทอน

ความคิดเห็น ผูเรียนจะตองปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอย ๆ จะเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูฟงท่ีดี มีจิตใจเปดกวางพรอมรับฟง และเปลี่ยนแปลง  ความคดิเห็นโดยผาน
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กระบวนการอภิปราย ครูใชวธิีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคณุภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก 

และใหขอมูลเพ่ือการพัฒนาแก ทุกคนในชั้นเรียน 

  วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งท่ีใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใชไดดีกับ

เน้ือหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จํานวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคาํ โครงสรางไวยากรณในวิชา

ภาษา เปนตน เมื่อไดรบัคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกน้ีถูก แตผลบวกนี้

ผิด หรือทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและ

อภิปรายมากกวาเพียงการถามวาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคู

มากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 

  วิธีที่ 4 ใหคําตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคําถามใหคิด  เปนการใหผูเรียนตองอธิบายเพิ่มเติม 

  วิธีที่ 5 ตั้งคําถามจากจุดยืนที่เห็นตาง  เปนวิธีที่ตองใชความสามารถมากทั้งผูสอนและผูเรียน 

เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึกเหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 

 นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy  เปนกรอบแนวคิดในการตั้งคําถามก็เปนวิธีการที่ดีใน

การเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 

 5. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals)  เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให

ผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซ่ึงจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะท่ีกําหนดในตัวชี้วัด   

การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปน

เครื่องมอืประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 

 6. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance  assessment)เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม

ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้ 

ผูสอนตองเตรียมส่ิงสําคัญ  2  ประการ คือ ภาระงาน (Tasks)หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน 

การทําโครงการ /โครงงาน การสาํรวจ การนาํเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปากเปลา การ

สาธิต การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร  เปนตน และเกณฑการใหคะแนน 

(Scoring Rubrics)การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท

กิจกรรม  ดังน้ี 

  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน  เชน การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร  การประดิษฐ  การสาํรวจ 

การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานท่ีเปน

ขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 
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  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด การรักษา

สาธารณสมบัต/ิสิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการสังเกต  จดบันทึก

เหตุการณเก่ียวกับผูเรยีน 

  ภาระงานท่ีมีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและ

ผลงานท่ีตองใชเวลาในการดาํเนินการ    จึงควรมีการประเมินเปนระยะๆ เชนระยะกอนดําเนิน

โครงการ/โครงงาน  โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระยะ

ระหวางดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

และการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติสําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการ

ประเมินผลงาน  ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดาํเนินโครงการ/โครงงาน 

    ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทํางาน  เชน การจัดทําแผนผัง  

แผนท่ี  แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน  อาจประเมินเฉพาะคณุภาพของผลงาน

ก็ได 

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูสอนตองสรางเคร่ืองมือเพื่อใชประกอบการประเมิน  เชน  

แบบมาตรประมาณคา  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  

เปนตน 

 7.การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (Portfolio  assessment)แฟมสะสมงานเปนการเก็บ

รวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพือ่สะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน แฟมสะสมงานท่ี

แสดงความกาวหนาของผูเรียน  ตองมีผลงานในชวงเวลาตางๆท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน   

หากเปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานท่ีสะทอนความสามารถของผูเรยีน โดยผูเรียนตองแสดง

ความคิดเห็นหรือเหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน  แนวทางในการ

จัดทําแฟมสะสมงานมีดังนี้     

   กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเก่ียวกับความกาวหนาและ

ความสาํเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด  ท้ังน้ีอาจพิจารณาจากตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรยีนรู 

   วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน  กําหนดเวลาของการจัดทําแฟม

สะสมงาน และ เกณฑการประเมิน 

   จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

   ใหผูเรยีนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

   ใหมีการประเมินชิ้นงานเพือ่พัฒนาช้ินงาน  ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดย ผูประเมิน  

ไดแก  ตนเอง เพื่อน  ผูสอน ผูปกครอง  บุคคลที่เกี่ยวของ 
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   ใหผูเรยีนคดัเลือกช้ินงาน  ประเมินชิ้นงาน ตามเงื่อนไขท่ีผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด  

เชน  ชิ้นงานที่ยากที่สุด  ชิ้นงานท่ีชอบท่ีสุด เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดอืนละครั้ง

หรือบทเรียนละคร้ังก็ได 

   ใหผูเรยีนนําชิ้นงานท่ีคัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมท่ีสมบูรณ  ซึ่งควรประกอบดวย  หนาปก  

คํานํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

   ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน 

   สถานศึกษาควรจัดใหผูเรยีนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเม่ือสิ้นภาคเรียน/ 

ปการศึกษาตามความเหมาะสม 

 8. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ เปนการประเมินตัวชี้วัด ดานองคความรู (Knowledge) 

เชน ขอมูล ความรู ข้ันตอน วิธีการ กระบวนการตาง ๆ เปนตน ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรง

ตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินน้ัน ๆ เชน  แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผิด  

แบบทดสอบจับคู  แบบทดสอบเตมิคํา  แบบทดสอบความเรยีงเปนตน ท้ังน้ีแบบทดสอบที่จะใชตอง

เปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง (Validity)  และเชื่อมั่นได (Reliability)  

 9.  การประเมินดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนการประเมินคุณธรรม  จรยิธรรม  

คุณลักษณะและเจตคติ  ท่ีควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู  ซึ่งวัดและประเมินเปนลําดับข้ันจากต่ําสุด

ไปสูงสดุดังน้ี 

   ขั้นรับรู  เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกวารูจัก  เต็มใจ สนใจ 

   ขั้นตอบสนอง  เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจที่จะทํา 

   ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออกโดยการ

กระทําหรือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับความ

เช่ือของตน ทําดวยความเชื่อม่ัน ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับความเช่ือของตน 

   ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ  

จนเกิดอุดมการณในความคิดของตนเอง 

   ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติเชนนั้นอยู

เสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 

  การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย  ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลักและสังเกต

อยางตอเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ท้ังน้ีอาจใชเครื่องมือการวัดและประเมินผล  เชน  แบบ

ประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน  

  นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก  เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  เชน  แบบวัด

ความรูโดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม  แบบวัดเจตคต ิ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัด

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เปนตน 
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 10. การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการ      

ที่หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของ

ผูเรียน จึงควรใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment) รวมกับการประเมินดวย

วิธีการอ่ืน ภาระงาน(Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการ

ปฏิบัตกิิจกรรมทั่ว ๆ ไปดังน้ันการประเมินสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลไปดวยกัน และกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 

 11. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student self - assessment) การประเมินตนเองนับเปน

ทั้งเคร่ืองมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรยีนรู  เพราะทําใหผูเรยีนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรู

อะไร  เรียนรูอยางไร และผลงานท่ีทําน้ันดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงใชเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบ

ความสาํเร็จไดดีจะตองมีเปาหมายการเรยีนรูท่ีชัดเจน มีเกณฑท่ีบงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน / 

ภาระงาน  และมาตรการการปรบัปรุง  แกไขตนเอง 

  เปาหมายการเรียนรูท่ีกําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย  จะทําให

ผูเรียนทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวังนั้น  

หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน  ซึ่งหากเกิดจาก

การทํางานรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน  การ

ที่ผูเรียนไดใชการประเมินตนเองบอย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินท่ีชัดเจนนี้  จะชวยสงเสริมให

ผูเรียนประเมินไดคอนขางจริงและซื่อสัตย  คําวิจารณ คําแนะนําของผูเรียนมักจะจรงิจังมากกวาของ

ครู  การประเมินตนเองจะเกิดประโยชนยิ่งข้ึน  หากผูเรียนทราบส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไขไดต้ังเปาหมาย 

การปรับปรุงแกไขของตน แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของ

ครอบครัว 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอภิปราย  การเขียนสะทอน

ผลงาน  การใชแบบสาํรวจ  การพูดคุยกับผูสอน  เปนตน 

 12. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)  เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่

นาจะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ  เพราะการท่ีผูเรียนจะบอก

ไดวาชิ้นงานน้ันเปนเชนไร  ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงาน

ของเพื่อน  ฉะนั้น ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน 

  การท่ีจะสรางความม่ันใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบน้ี  ควรมีการฝกผูเรียนโดยผูสอน

อาจหาตัวอยาง  เชน  งานเขียน  ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร  และควรให

คําอธิบายเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานน้ัน  จากนั้นใหนักเรียนประเมินภาระงานเขียนนั้น
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โดยใชเกณฑที่ชวยกันสรางข้ึน  หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของนักเรยีนและใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนที่ประเมินเกินจริง 

  การใชการประเมินโดยเพ่ือนอยางมีประสิทธิภาพ  จาํเปนตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ี

สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบนี้  กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ  

เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน  ผูสอนท่ีใหผูเรียนทํางานกลุมตลอด

ภาคเรียนแลวใชเทคนคิเพ่ือนประเมินเพ่ือนเปนประจํา  จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซึ่ง

กันและกัน  อันจะนําไปสูการใหขอมูลยอนกลับท่ีเกงข้ึนได 
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง 

 

มีหลักพิจารณา ดังนี้ 

 กรอบแนวคิดเปนปรชัญาที่ชี้แนะแนวทางการดาํรงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปนโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลก

เชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

นั้นๆ อยางรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง ๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง

ใกลและไกล 

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ที่เก่ียวของอยางรอบดานความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 2. เงื่อนไขความมีคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความชื่อ

สัตยสุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต 

 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรบัจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดลอมความรูและเทคโนโลยี 
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พระราชดาํริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ

เม่ือไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานมานาน

กวา ๓๐ ปเปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเปนแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง และความไมประมาทคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ในตัวเองตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สาํคัญจะตองมี“สติ ปญญา 

และความเพียร”ซึ่งจะนําไปสู“ความสุข”ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ี

สมัยใหมแตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานต้ังปณิธานในทางน้ีที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอดแตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆถาเรารักษาความ

พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (๔ ธันวาคม๒๕๑๗) 

 พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปน

หลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาไดจึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน

เบ้ืองตนกอนเมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลวจึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ใหสูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศควรที่จะ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน

เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดเพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศกอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 

                   ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ต้ังแตป ๒๕๑๗ คือ เม่ือ ๓๐ กวาปที่แลว 

                   แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง 

                        “...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวาเราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริม่จะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...”             

(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
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การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา 

ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคา

ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

- มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึง

ประสงค 

- เห็นคุณคาของตนเอง 

- มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

- การมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม

อันพึงประสงค 

- การเห็นคุณคาของตนเอง 

- การมีวินัย 

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและ 

มีความสามารถในการสื่อสาร    

การคิด การแกปญหา การใช

เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

- มีความรู 

- มีความสามารถ 

- มีทักษะชีวิต 

- ความรูอันเปนสากล 

- การสื่อสารการคดิ การแกปญหา 

- การใชเทคโนโลยี 

- การมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

ที่ดี มีสุขนิสัย และรกัการออก

กําลังกาย 

- มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี  

- มีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

- การมีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและ 

พลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

- มีความรักชาต ิ

- มีจิตสํานึก 

- ยึดมั่น 

-การมีความรักชาต ิ

- การมีจิตสาํนึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

- วิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
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ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ตอ) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน

และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ

อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

- มีจิตสํานึก 

 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- อยูรวมกันอยางมี

ความสขุ 

- การอนุรักษวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาไทย 

- การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- การทําประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงาม

ในสังคม  

- การอยูรวมกันในสังคม 

อยางมีความสุข 
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ตาราง 2 การวิเคราะหวิสัยทศันโรงเรียนบานคายวิทยา 

วิสัยทัศนโรงเรียน พฤติกรรม เนื้อหา 

โรงเรียนบานคายวิทยา มุง

จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยาง

เต็มศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรม

นําพาสูมาตรฐานสากล  นอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- มุงจัดการศึกษาพัฒนา

คุณภาพ (K)  

คุณธรรม จริยธรรมผูเรยีน

(A)อยางเต็มศักยภาพ 

- ใชนวัตกรรมนําพาสู

มาตรฐานสากล (K/P) 

- นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (P) 

- องคกรแหงการเรียนรู 

- องคกรแหงคุณธรรม 

- จัดการเรียนการสอน  โดยใช

นวัตกรรมนาํพาสู

มาตรฐานสากล 

- ความสัมพันธกับชุมชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

    1.1 มีความสามารถในการรับ

และสงสาร  

    1.2 มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู

ความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณ

อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาตนเองและสังคม  

 

 

   1.3 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและ

ลดปญหาความขัดแยงตางๆ 

 

- มีความสามารถ 

 

- มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอด

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและ

ประสบการณเก่ียวกับ 

   - ความคิด 

   - ความรู 

   - ความเขาใจ 

   - ความรูสึก 

   - ทัศนะของตนเอง 

- เจรจาตอรอง 

 

- การรับและการสงสาร 

 

- การใชภาษาถายทอดความคิด

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเอง 

-ขอมูลขาวสารและประสบการณ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ตนเองและสังคม  

 

 

 

 

- การขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

    1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง  

    1.5 เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ

สังคม 

- เลือกรับหรือไมรับ

ขอมูลขาวสาร 

 

- เลือก 

- การเลือกรับหรือไมรับขอมลู

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง 

- การใชวิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  

มีความสามารถในการคิดเพื่อ

นําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง

เหมาะสมเนน 

   2.1 การคดิวิเคราะห 

   2.2 การคดิสังเคราะห 

   2.3 การคดิอยางสรางสรรค 

   2.4 การคดิอยางมี

วิจารณญาณ 

   2.5 การคดิเปนระบบ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

- การคิดเพื่อนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได

อยางเหมาะสมท่ีเนน 

   2.1 การคิดวิเคราะห 

   2.2 การคิดสังเคราะห 

   2.3 การคิดอยางสรางสรรค 

   2.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.5 การคิดเปนระบบ 

 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

   3.1 มีความสามารถในการ

แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

- การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม 

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และขอมูลสารสนเทศ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

   3.2 เขาใจความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

ตาง ๆ ในสังคม 

   3.3 แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและ

แกไขปญหา 

   3.4 มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

- เขาใจ 

 

 

 

- แสวงหาความรู 

- ประยุกตความรูมาใช 

 

- มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

- ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

 

 

- การปองกันและแกไขปญหา 

 

 

- การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

4.  ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิตมคีวามสามารถในการนาํ

กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคมเนน 

   4.1 การสรางเสรมิ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตางๆ อยาง

เหมาะสม 

   4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล

กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

- มีความสามารถ - การนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชวีิตประจาํวัน การเรยีนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การทํางาน และการอยูรวมกัน 

ในสังคมเนน 

 

 

4.1 การสรางเสริมความสัมพนัธอันดี

ระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ 

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 

4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

5. ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

    5.1 มีความสามารถใน 

การเลือกและใชเทคโนโลยีดาน 

ตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

   5.2 มีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม ในดานการเรยีนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

- มีทักษะกระบวนการ 

 

 

- การเลือกและใชเทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 

- กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ 

การพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน 

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค 

ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

ตาราง 4การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1. รักชาติศาสน กษัตริย - รัก - สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต - ซื่อสัตยสุจริต - ความซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย - มีวินัย - ความมีวินัย 

4. ใฝเรียนรู - ใฝเรียนรู - การใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง - อยูอยางพอเพียง - การอยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน - มุงม่ัน - ความมุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย - รัก - ความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ - การมีจิตสาธารณะ 
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ตาราง 5 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1.รักชาติศาสน กษัตรยิ 

    1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

    1.2  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

 

1.3  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน 

ตามหลักของศาสนา 

1.4  เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

- เปนพลเมืองดี 

- ธํารงไว 

 

- ศรัทธายึดมั่นและ 

ปฏิบัติตนตาม 

- เคารพเทิดทนู 

สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

- การเปนพลเมืองดีของชาติ 

- การธํารงไวซึ่งความเปน 

ชาตไิทย 

- หลักของศาสนา 

 

- สถาบนัพระมหากษัตรยิ 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

    2.1ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอตนเองท้ังทางกายวาจาใจ 

 

2.2ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอผูอื่นทั้งทางกายวาจาใจ 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอตนเอง 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอผูอ่ืน 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

 

3. มีวินัย 

    3.1ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑ

ระเบียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 

 

- ปฏิบัติตาม 

ความมีวินัย 

-  ขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 
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การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

4. ใฝเรียนรู 

 4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน

และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรู

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมสรุป

เปนองคความรูและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

- ตั้งใจเพียรพยายาม

และเขารวมกิจกรรม 

- แสวงหาดวยการ

เลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสมสรุปเปนองค

ความรูและสามารถ

นําไปใช 

การใฝเรียนรู 

- การเรียนรู 

 

- ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. อยูอยางพอเพียง 

 5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม 

 

 

 5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว 

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

- ดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผล

รอบคอบมีคุณธรรม 

 

- มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

การอยูอยางพอเพียง 

- การดําเนินชีวิต 

อยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

- การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

    6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ี 

การงาน 

    6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายาม

และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 

- ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในหนาที่การงาน 

- ทํางานดวยความ

เพียรพยายามและ

อดทน 

 

ความมุงมั่นในการทํางาน 

- ความตั้งใจและรับผิดชอบใน

หนาที่การงาน 

- การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทนเพื่อใหงาน

สําเร็จตามเปาหมาย 
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การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

7. รักความเปนไทย 

 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

 

 7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทย 

ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 7.3 อนุรักษและสืบทอด 

ภูมิปญญาไทย 

 

- ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทย

และมีความกตัญู

กตเวที 

- เห็นคุณคาและใช 

ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

- อนุรักษและสืบทอด 

ความเปนไทย 

- ความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

- ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

 

- ภูมิปญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดย

ไมหวังผลตอบแทน 

 

 8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

- ชวยเหลือผูอ่ืนดวย

ความเต็มใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- เขารวม 

การมีจิตสาธารณะ 

- การชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม

ใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

- กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

โรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  โครงสรางหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียนรวมหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/สัปดาห) 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

วิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 3 3 3 3 3 3 

คณิตศาสตร 3 3 3 3 3 3 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 5 4 5 4 5 

สังคมศึกษา 3 3 3 3 3 3 

ประวัติศาสตร 1 1 1 1 1 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 

ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 

การงานอาชีพ 1 1 1 1 1 1 

ภาษาอังกฤษ 3 3 3 3 3 3 

รวม 23 24 23 24 23 24 

วิชาเพิ่มเติม       

ภาษาไทย 2 2 2 2 2 2 

วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 2 2 2 2 2 2 

สังคมศึกษา (หนาที่ฯ) 1 1 1 1 1 1 

รวม 5 5 5 5 5 5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 1 1 1 1 1 1 

ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 

ลส-นน 1 1 1 1 1 1 

รวมเวลา 3 3 3 3 3 3 

รวมเวลาทั้งสิ้น 31 32 31 32 31 32 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 620 640 620 640 620 640 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ป) 1,260 1,260 1,260 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  1 0.5 1 

พ21101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 

ศ21101 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท21201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5 1 

ว21201 วิทศาสตรเพิ่มเติม 1 1 2 

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1 2 

ส20231 หนาที่พลเมือง 31 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 

ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 

ว21182 วิทยาการคํานวณ 1 1 2 

ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 

ส21104 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  2 0.5 1 

พ21102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 

ศ21102 ศิลปะพ้ืนฐาน 2 1 2 

ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5 1 

ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 1 2 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1 2 

ส20232 หนาที่พลเมือง 32 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 

ว22183 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 3 0.5 1 

พ22101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 3 1 2 

ศ22101 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 1 2 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5 1 

ว21203 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 3 1 2 

ว21293 คอมพิวเตอร 3 1 2 

ส20233 หนาที่พลเมือง 33 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 

ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

ว22184 วิทยาการคํานวณ 2 1 2 

ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 

ส22204 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 4 0.5 1 

พ21102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 1 2 

ศ22102 ศิลปะพ้ืนฐาน 4 1 2 

ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5 1 

ว21204 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 4 1 2 

ว21294 คอมพิวเตอร 4 1 2 

ส20234 หนาที่พลเมือง 34 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

  

 

    

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ว23185 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 

ส23102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  5 0.5 1 

พ23101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 5 1 2 

ศ23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 1 2 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ว23201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 5 1 2 

ว21295 คอมพิวเตอร 5 1 2 

ส20235 หนาที่พลเมือง 35 0.5 1 

ศ23201 ศิลปศึกษาเพ่ิมเติม5 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

     

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.1 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23186 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 

ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 

ส23104 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

พ23102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 1 2 

ศ23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 1 2 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6 0.5 1 

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ว23202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 6 1 2 

ว21296 คอมพิวเตอร 6 1 2 

ส20236 หนาที่พลเมือง 36 0.5 1 

ศ23202 ศิลปศึกษาเพ่ิมเติม 6 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ท21201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5  1  20  

ท21202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5  1  20  

ท22201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5  1  20  

ท22202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5  1  20  

ท23201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 0.5  1  20  

ท23202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 0.5  1  20  

          

  รวม 3.0 6 120 
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รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 60 

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 60 

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 60 

ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 60 

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 60 

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

          

  รวม 6.0 12 240 
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รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร       

ว21101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ว21102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ว22101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ว22102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ว23101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ว23102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

     

 รวม 9.0 18 360 

     

  เทคโนโลยี       

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ว21182 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 1 20 

ว22183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ว22184 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 1 20 

ว23185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ว23186 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 20 

     

 รวม 3.0 6 120 
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รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม  วิทยาศาสตร       

ว21201 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ว21202 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ว22203 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ว22204 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ว23205 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ว23206 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

     

 รวม 6.0 12 240 

         

 คอมพิวเตอร    

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1.0 2 40 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1.0 2 40 

ว22293 คอมพิวเตอร 3 1.0 2 40 

ว22294 คอมพิวเตอร 4 1.0 2 40 

ว23295 คอมพิวเตอร 5 1.0 2 40 

ว23296 คอมพิวเตอร 6 1.0 2 40 

      

 รวม 6.0 12 240 

     

 

  



48 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน สังคมศกึษา       

ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9 18 360 

          

รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร       

ส21102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 1 0.5 1 20 

ส21104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 2 0.5 1 20 

ส22102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 3 0.5 1 20 

ส22104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 4 0.5 1 20 

ส23102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 5 0.5 1 20 

ส23104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3 6 120 

          

 

  



49 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ส21201 คุณธรรม จริยธรรม 1 0.5 1 20 

ส21202 คุณธรรม จริยธรรม 2 0.5 1 20 

ส22201 คุณธรรม จริยธรรม 3 0.5 1 20 

ส22202 คุณธรรม จริยธรรม 4 0.5 1 20 

ส23201 คุณธรรม จริยธรรม 5 0.5 1 20 

ส23202 คุณธรรม จริยธรรม 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

 ส20231  หนาที่พลเมือง 31 0.5 1 20 

 ส20232  หนาที่พลเมือง 32 0.5 1 20 

 ส20233  หนาที่พลเมือง 33 0.5 1 20 

 ส20234  หนาที่พลเมือง 34 0.5 1 20 

 ส20235  หนาที่พลเมือง 35 0.5 1 20 

 ส20236  หนาที่พลเมือง 36 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 



50 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 1 1 2 40 

พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2 1 2 40 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 3 1 2 40 

พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4 1 2 40 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 5 1 2 40 

พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6 1 2 40 

          

  รวม 6 12 240 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

พ21201 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 20 

พ21202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 20 

พ22201 พลศึกษาเพิ่มเติม 3 0.5 1 20 

พ22202 พลศึกษาเพิ่มเติม 4 0.5 1 20 

พ23201 พลศึกษาเพิ่มเติม 5 0.5 1 20 

พ23202 พลศึกษาเพิ่มเติม 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3 6 120 

          



51 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0 2 40 

ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0 2 40 

ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1.0 2 40 

ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

  รวม 6 12 240 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ศ21201 ศิลปะเพิ่มเติม1  0.5  1  20 

ศ21202 ดนตรเีพิ่มเติม 1  0.5  1  20 

ศ21203 ศิลปะเพิ่มเติม 2  0.5  1  20 

ศ21204 ดนตรีเพิ่มเติม 2  0.5  1  20 

ศ22201 ศิลปะเพิ่มเติม 3  0.5  1  20 

ศ22202 ดนตรีเพิ่มเติม 3  0.5  1  20 

ศ22203 ศิลปะเพิ่มเติม 4  0.5  1  20 

ศ22204 ดนตรีเพิ่มเติม 4  0.5  1  20 

ศ23201 ศิลปะเพิ่มเติม 5  0.5  1  20 

ศ23202 ดนตรีเพิ่มเติม 5  0.5  1  20 

ศ23203 ศิลปะเพิ่มเติม 6  0.5  1  20 

ศ23204 ศิลปะเพิ่มเติม 6  0.5  1  20 

  รวม 6 12 240 

          

 

  



52 

รายวิชา กลุมสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 1 20 

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 20 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 

 

  



53 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 3 60 

อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 3 60 

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 3 60 

อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 60 

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 3 60 

อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ก21201  ภาษาเกาหล ี1  0.5 1 20  

ก21202  ภาษาเกาหล ี2  0.5 1 20  

ก22201  ภาษาเกาหล ี3  0.5 1 20  

ก22202  ภาษาเกาหล ี4  0.5 1 20  

ก23201  ภาษาเกาหล ี5  0.5 1 20  

ก23202  ภาษาเกาหล ี6  0.5 1 20  

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 

  



54 

รายวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

I21101 การศึกษาและสรางองคความรู (IS1) 1.0 2 40 

I21102 การสื่อสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 2 40 

     

 รวม 2.0 4 80 

     

รายวิชากิจกรรม     

 การนําองคความรูไปใชบริการสังคม(IS3) 1.0 2 40 

     

 รวม 1.0 2 40 

     

 

 

  



55 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

          

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

 

 



56 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

    

 

    

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  รวม 

 

6 45 

    

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  คําอธิบายรายวิชา 

 

ชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ท21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว  รอยกรอง  จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมายคํา

เปรียบเทียบ  คําที่มีหลายความหมาย  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ  ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ  ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน  วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ  เรยีงความ  ยอความ  แสดงความคิดเห็น  ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อท่ี

โนนนาวใจ  ศึกษาเสียงในภาษาไทย  สรางคําในภาษาไทย    วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําใน

ประโยค  ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน  การแตงรอยกรอง  จําแนกสํานวนท่ีเปนคําพังเพย  

และสุภาษิต  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคา

ขอวรรณคดีและวรรณกรรม  นาํความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดแีละวรรณกรรมไปประยุกตใช

ในชีวิตจริง  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา  ฝกปฏิบัติ  สืบคนขอมูล  สื่อสาร  การวิเคราะห

เพื่อใหเขาใจดานการเรยีนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู  มีความสามารถในกรตัดสินใจนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ เห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ  มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย  มีมารยาทในการอาน  ในการ

เขียน  การฟง  การดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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   

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

 ท3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

 ท4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ท5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  

 

รวม  33  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ท21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมายคํา

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน การแตงรอยกรอง จําแนกสํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต  

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม  นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ สืบคนขอมูล สื่อสาร การวิเคราะหเพื่อให

เขาใจดานการเรียนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในกรตัดสินใจนําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ  เห็นคณุคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคานิยมที่เหมาะสม รักชาติ  ศาสน  กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย มีมารยาทในการอาน การเขียน  การฟง การดู

และการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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   

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

 ท3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

 ท4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ท5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  33  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3    รหัสวิชา  ท22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรองแกวและรอยกรองไดถูกตองไพเราะ จับใจความสําคัญ สรุปความ  

เขียนผังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อานและระบุขอสังเกตการใชภาษาโนนนาวไดอยาง

สมเหตุสมผล  เขียนสื่อสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน เขยีนบรรยาย พรรณนา เรียงความ  

จดหมายกิจธุระ และเขียนวิเคราะหวิจารณเรื่องไดอยางสมเหตุสมผล พูดสรุปความ วิเคราะหวิจารณ

เร่ืองท่ีฟงฟงและดูไดอยางมีเหตุผล โดยมานาํคิดประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความรูเก่ียวกับการ

สรางคํา คําราชาศัพทโดยสรางประโยคในภาษาไทย  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ  

สรุป อธิบายขอคิดจากวรรณคดี 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะหใหถูกตองเหมาะสม มีมารยาทใน

การฟง ดู พดู อาน เขียนเพื่อนําภาษาไทยไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวันไดอยางเห็นคุณคา  

ความสาํคัญ  รักษาและสืบสานภาษาไทยตลอดจนภูมิปญญาทางภาษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะอัน

พงึประสงค  ประกอบดวยรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสจุริตมีวินัย ใฝเรยีนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงเนนในการทํางานและรักในความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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 

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

 ท3.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 ,  

 ท4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 

 ท5.1   ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4    รหัสวิชา  ท22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียด 

วิเคราะหและจาํแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและประเมินคุณคาแนวคิดจากเรื่องท่ีอานเขียนสื่อสารดวย

ลายมือที่อานงายชัดเจน เขียนยอความ รายงาน วิเคราะห วิจารณเรื่องไดอยางมีเหตุผลและมารยาท

ในการฟง การดู และการพูด เขาใจเก่ียวกับการสรางคําและสามารถอธิบายความหมายของคํา

ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย สรุป วิเคราะห วิจารณ อธิบายคุณคาของวรรณกรรมและวรรณคดี  ได

อยางเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในการ

ตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพเห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ

ชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริตมีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน และรักในความเปนไทยมีมารยาทในการอาน การเขียน  

การฟง การดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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 

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

 ท3.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 ,  

 ท4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 

 ท5.1   ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด 

 

  



63 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ท23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 
 

  ศึกษาการอาน เขียน ฟง ดู พูด โดยอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองประเภทกลอน

สุภาพ กาพยฉบัง ๑๖จับใจความ แปลความ ตีความ และขยายความ วิเคราะห วิจารณเขียน หรือพูด

แสดงความคดิเห็น ชี้แจงแสดงความรู อธิบายความหรือโตแยงถึงคุณคาที่ไดรับ ประเมินเรื่องท่ีอาน

อยางมีเหตุผล มีมารยาทการอาน คัดลายมือดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนกรอบและผังความคิดยอ

ความ จดหมายกิจธุระ บันทึก รายงาน โครงงานจากการศึกษาคนควา เรื่องราวในทองถ่ิน ขาว สื่อ

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส วรรณคดีเรื่องที่เรียน มีมารยาทในการเขียน พูดรายงานประเดน็การศึกษา

คนควาเกี่ยวภูมิปญญาทองถ่ิน โดยนําเสนอผลงานโดยใชคอมพิวเตอร มีมารยาทในการฟง ดูและพูด 

ศึกษาลักษณะคําไทย คํามูล คําประสม คําซ้าํ คาํซอน การใชภาษาในระดับตางๆ ไดถูกตองเหมาะสม 

กับระดับบุคคล การใชคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ ในภาษาไทย แตงกลอนสุภาพ กาพยฉบัง ๑๖ ได

ถูกตองตามขอบังคับของฉันทลักษณ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องราวประวัติความเปนมาของ

ทองถ่ิน บุคคลสําคัญ สารคดี บทความที่เก่ียวกับทองถ่ิน ใชหลักการพินิจวรรณกรรมวิเคราะหวิถีไทย 

และคุณคาของเรื่องที่อาน ทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อของสังคมและ

วัฒนธรรม ทองจําคําประพันธท่ี บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ จดจํา นาํความรู ขอคดิท่ีไดไป

ใชอางอิงและประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการทางการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแกปญหา การใชทักษะชวีิต  

สามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูเพื่อใหมีคุณลักษณะใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียง มีความ

มุงม่ันในการทํางาน มีวินัย รักชาติ ศาสน กษัตรยิ รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 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 

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

 ท3.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท5.1ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 

รวม  34  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  ท23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล ความหมายคําท่ี

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ระบุ

ขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดรายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร 

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเร่ืองเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค 

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียนการแตงรอยกรอง จําแนกสํานวนท่ีเปนคําพังเพย และสุภาษิต 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ สืบคนขอมูลการส่ือสาร การวิเคราะห 

เพื่อใหเขาใจดานการเรยีนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในการตัดสินใจนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ เห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ มี

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู

อยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางานและรักความเปนไทย มีมารยาทในการอานในการเขียน การฟง การ

ดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 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 

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

 ท3.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท5.1ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5  

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ท21201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการอาน เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรูความเพลิดเพลิน และขาวสาร อานงาน

เขียนบันเทิงคดีและสารคดีท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรอืสรุปความใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพและเหมาะสม  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอานบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถอานจับใจความสาํคัญจากเรื่องที่อานได 

 3. นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะหเรื่องท่ีอานได 

 5. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายประสบการณได 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2  รหัสวิชา  ท21202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี ที่ใหความรูความเพลิดเพลนิ ทั้ง

ในสวนท่ีเปนการฟงจากบุคคลจากในสื่อ พูดระหวางบุคคลและในกลุม บรรยายหรือสรุปความ  ใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบบันเทิงคดีและสารคดีได 

 2. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 3. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดูได 

 4. นักเรียนสามารถสรุปขอคิดจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 5. นักเรียนมีมารยาทในการฟงดูและพูด 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา  ท22201 จํานวน0.5หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการ เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรูความเพลดิเพลิน และขาวสาร อานงานเขียน

บันเทิงคดีและสารคดีที่เปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรือสรุปความใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพและเหมาะสม  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูดการฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตมีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได 

 2. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายและพรรณนาได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนรายงานการศึกษาคนควาได 

 4. นักเรียนสามารถเขียนรายงานการศึกษาคนควาได 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 4   รหัสวิชา  ท22202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบขาวสารตาง ๆ ท่ีใหความรูความเพลิดเพลิน ทั้งในสวนที่

เปนการฟงจากบุคคลจากในสือ่ พูดระหวางบุคคลและในกลุม บรรยายหรือสรุปความในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟง  ดูและพูดในรูปแบบขาวสารตาง ๆ ได 

 2. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 3. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดูได 

 4. นักเรียนสามารถสรุปขอคิดจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 5. นักเรียนมีมารยาทในการฟงดูและพูด 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา  ท23201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูด ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู ขาวสาร รายการโทรทัศน แลว

วิเคราะหประเด็นความรู ความเขาใจ  นําไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  พูดเลาเรือ่งประวัติ

ความเปนมาของจังหวัด  ชุมชน  สถานท่ีสาํคัญ   อานออกเสียงรอยแกว ขาว บทรอยกรอง  อาน

วิเคราะหฉลากโภชนาการ ขาว ประกาศ คาํแนะนํา และ คาํเชิญชวน  เขียนเชิงกิจธุระ จดหมาย

ประกาศ  คําแนะนํา คําเชิญชวนเรื่องอาหาร สินคา สถานท่ีสําคัญ  สถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ินมีการ

อางอิงแหลงขอมูล  ตรงตามวัตถุประสงค   คนควาจากสื่อรปูแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง  ใชแหลง

เรียนรูในทองถิ่นอยางหลากหลาย  นําความรู  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงขาว บทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง

ที่อานได 

 2. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณฉลากโภชนาการ ขาวสาร เหตุการณสําคัญ ประกาศ  

คําแนะนําและคําเชิญชวน อยางมีเหตุผล เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตได 

 3. นักเรียนสามารถเขียนขาว ประกาศ คําแนะนาํ คาํเชิญชวนโดยใชถอยคําไดถูกตองตามระดับ

ภาษาได 

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณรายการโทรทัศน และนําขอคิดมาประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตได 

 5. นักเรียนสามารถเขียนอัตชีวประวัติ โดยเลาเหตุการณ  ขอคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องตาง ๆ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา  ท23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูด ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู เพลง  โฆษณา  แลววิเคราะห

ประเด็นความรู ความเขาใจ  อานออกเสียง  อานวิเคราะหบทความ  สารคด ี โฆษณานําไปใชเปน

ประโยชนในชวีิตประจําวัน   เขียนคําอวยพรในโอกาสตาง ๆ โฆษณา  แสดงความรู ความคิด โตแยง

บทความ บทโฆษณา  แตงเพลงสรางสรรคสังคม   อาน  พูดและเขียนไดอยางถูกตองตามหลักการ 

สรางสรรค  มีเหตุผล  มีการอางอิงแหลงขอมูล  คนควาจากสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง  ใช

แหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางหลากหลาย นาํความรู แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. อานออกเสียงบทความ สารคดไีดอยางถูกตอง เหมาะสมกับเร่ืองท่ีอาน 

 2. วิเคราะหและวิจารณบทความ สารคดี และโฆษณา อยางมีเหตุผล  เพื่อนํามาใชในการดําเนิน

ชีวิต 

 3. เขียนโฆษณา คําอวยพรในโอกาสตาง ๆ  โดยใชถอยคําไดถูกตองตามวัตถุประสงค 

 4. วิเคราะหและวิจารณบทเพลงท่ีฟง และนําขอคิดมาประยกุตใชในการดําเนินชีวิต 

 5. วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากบทเพลงสมัยเกาและบทเพลงรวมสมัย 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธบิายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  รหัสวิชา  ค21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบและ

ศูนย การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวน

เต็มและการนําไปใชเลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การคูณและหารเลขยกกําลังท่ีมีฐาน

เดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเตม็ การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรเศษสวนและ

ทศนิยม ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม การบวก 

ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม โจทยปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับเศษสวนและทศนิยมการสราง

ทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพื้นฐาน

ทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริงรูปเรขาคณิตสอง

มิติและสามมติิ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติท่ีได

จากการมองทางดานหนา (front view) ดานขาง(side view) หรือดานบน  (top view)ของรปู

เรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตท่ีประกอบขึ้นดวยลูกบาศก 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจาํวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ 

ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค  นํา

ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ คิดคน

สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พรอมท้ังตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ  มี

ความรอบคอบ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ัน

ในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม. 1/1, ม. 1/2 

 ค 2.2 ม. 1/1, ม. 1/2 

รวม  4  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ค21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ชั่วโมง 

  

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับอัตราสวน อัตราสวนของจํานวนหลายๆ จํานวน 

สัดสวน การนาํความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละไปใชในการแกปญหา สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ไปใชในชีวิตจริงสมการเชิงเสนสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธเชิงเสน การนําความรูเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริงสถิติ  การตั้งคําถามทาง

สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง กราฟเสน แผนภูมิรปู

วงกลม การแปลความหมายขอมูล การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจาํวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การตั้งคําถามการเก็บ

รวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การแปลความหมายขอมูล  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ การใหเหตุผลและการคิดสรางสรรค นํา

ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ คิดคน

สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความ

รอบคอบ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1 ม. 1/3 

 ค 1.3 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

 ค 3.1 ม. 1/1 

 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ค22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

  

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ เลขยกกําลังท่ีมีเลข

ช้ีกําลังเปนจาํนวนเต็มการนาํความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหา จํานวนอตรรกยะ ราก

ที่สองและรากที่สามของจํานวนตรรกยะ การนําความรูเกี่ยวกับจํานวนจริงไปใช  พหุนาม  การบวก 

ลบ คูณพหุนาม การหารพหุนามดวยเอกนามที่มีผลหารเปนพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง กําลังสองสมบูรณ และผลตางกําลังสอง สถิติ การนําเสนอและ

วิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮีสโทแกรม คากลางของขอมูล การแปลความหมาย

ผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชวีิตจริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ

ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร  กระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหา การคดิคาํนวณและการสรปุ

รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห การคิดคํานวณการแกปญหาการใหเหตุผล

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิดทักษะกระบวนการท่ีได 

ไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ

คณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบแบบแผน  ละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบมี

วิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 1.2 ม.2/1 , ม.2/2    

 ค 3.1 ม.2/1 

 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ค22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ พื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวของ

ปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการ

แกปญหา ปริมาตร การหาปรมิาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรปูเรขาคณิต

สองมิติ โดยใชการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไป

ใชในชีวิตจริง มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต หนาตัดของรูปเรขาคณติสามมิติ ภาพท่ีไดจากการมอง

ดานหนา ดานขาง ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 2.2  ม.2/1, ม.2/2 

 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  ค23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเก่ียวกับสมการกําลังสองตัว

แปรเดียว สมการกําลังสองตัวแปรเดียวการแกสมการกําลังสองตวัแปรเดยีว การนําความรูเก่ียวกับ

การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดยีวไปใชในการแกปญหาระบบสมการระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปรการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรการนําความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปรไปใชในการแกปญหาพื้นท่ีผิวการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมการนําความรูเก่ียวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหาปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด 

กรวยและทรงกลมการนําความรูเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมไปใชในการแกปญหา

ความคลาย รูปสามเหลี่ยมที่คลายกันการนาํความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหาวงกลม 

คอรดและเสนสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณการ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดตีอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ  ระเบียบ 

มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดและ

ประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่

ตองการวัด  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.3 ม 3/2,  ม 3/3 

 ค 2.1 ม 3/1 ,  ม 3/2 

 ค 2.2 ม 3/1,  ม 3/3 

รวม  6  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 6     รหัสวิชา  ค23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล  

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเก่ียวกับ การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองฟงกชันกําลังสองกราฟของฟงกชันกําลัง

สองการนําความรูเกี่ยวกับฟงกชันกําลังสองไปใชในการแกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาอัตราสวนตรีโกณมิติอัตราสวนตรโีกณมิติการนําคาอัตราสวน

ตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศาและ 60 องศา ไปใชในการแกปญหาสถิติ ขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูล (แผนภาพกลอง)  การแปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชวีิตจรงิความนาจะ

เปน เหตุการณจากการทดลองสุมความนาจะเปนการนาํความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิต

จริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  

การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนาํประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชวีิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดตีอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ  ระเบียบ  

มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการวัดและ

ประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ ทักษะที่

ตองการวัด  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.2 ม 3/1, ม 3/2 

 ค 1.3 ม 3/1 

 ค 2.2 ม 3/2 

 ค 3.1 ม 3/1 
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 ค 3.2 ม 3/1 

 

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ค21201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

            ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับการประยุกตรูปเรขาคณิต    

จํานวนนับ รอยละในชวีิตประจําวัน  ปญหาชวนคิด  จํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบ

ตัวเลขฐานตางๆ การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง โจทยปญหา การสรางมุมขนาดตางๆ    

การสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน                   

            โดยจัดประสบการณ  กิจกรรม หรือ โจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 

 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 3. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 

 4. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ  ท่ีกําหนดใหได 

 5. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 

 6.ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได 

 7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 8. ใชการสรางพื้นฐานสรางมุมขนาดตาง ๆ ได 

 9. ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรปูท่ีซับซอนขึ้นได 

 10. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2    รหัสวิชา  ค21202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

           ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องการใหเหตุผลทางเรขาคณิต พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ 

การคูณ  การหารเอกนาม การคูณและการหารพหุนามอยางงาย การเตรยีมความพรอมในการให

เหตุผล การใหเหตุผลในชีวิตประจําวัน การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย 

           โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สังเกตขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 2. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได 

 3. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอยางงายได 

 4. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได 

 5. ใชความรู ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร และ เทคโนโลยีในการแกปญหาและสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 6. สามารถแสดงเหตุผลโดยอางอิงความรูขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพ 

 

รวม   6   ผลการเรียนรู 

 

  



81 

คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3    รหัสวิชา  ค22201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

           ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกกําลัง   

การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและการนําไปใชแกปญหาหรือ

สถานการณตางๆ การใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนท่ีมีคานอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรปูสัญ

กรณวิทยาศาสตร การคาํนวณเก่ียวกับจํานวนท่ีอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การประยุกตของ

อัตราสวนและรอยละ การแกปญหาหรือสถานการณโดยใชอัตราสวนและสัดสวน การแกปญหาหรือ

สถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชรอยละ การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต  การสรางสรรค

งานศลิปะโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต พหุนามและ

เศษสวนของพหุนามอยางงาย การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร พหุนามดีกรีไมเกินหนึ่ง และ

เศษสวน 

           โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. คูณและหารจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใช บทนิยาม

และสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหาได 

 2. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตรได 

 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 4. ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละแกปญหาหรือสถานการณตางๆได 

 5. ใชความรูเก่ียวกับเล่ือนขนาน การสะทอนและการหมุนในการสรางสรรคงานศิลปะหรือการ

ออกแบบได 

 6. บวก ลบ คูณ หารพหุนามได 
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 7. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามดีกรีไมเกินหนึ่งได 

 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4    รหัสวิชา  ค22202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

        ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูป  cbxax2    เมื่อ cb,a, เปนคาคงตัวและ

0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปคาสัมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุ

นามดีกรีสองท่ีอยูในรปูผลตางของกําลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสองตัว

แปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช

การแยกตัวประกอบ การแกสมการกําลังสองตวัแปรเดียวโดยใช สูตร 
2a

4acbb
x

2 
   

การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรผันแบบผกผัน การแปรผันเก่ียวเนื่อง การนําไปใช      

กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรผานสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ

เรขาคณิตและพีชคณิต 

        โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ 

       เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคดิรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัยมุงม่ันในการทํางาน

อยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชในการดํารงชวีิตไดอยาง

พอเพียง รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได 

 2. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตวัประกอบได 

 3. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่แปรผันตอกันได 

 6. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได 
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 7. สืบเสาะ  สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 

รวม  7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา  ค23201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

       ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องกรณฑท่ีสอง การบวก การลบ การคณูและการหารจํานวนจริงท่ีอยูใน

รูป a เมื่อ  0a   โดยใชสมบัติ  (1) baab   เมื่อ  0a  และ   0b  (2) 

b

a

b

a
 เมื่อ  0a  และ  0b  ปริมาตรและพื้นทีผิ่ว การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด  กรวย และ 

ทรงกลม การแกปญหาหรือสถานการณ  โดยใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว    การแยกตัว

ประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีการทําเปนกําลังสองสมบูรณ  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทาํเปนกําลังสอง

สมบูรณ หรือใชทฤษฎีเศษเหลือ สมการกําลังสอง การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร  

2a

4acbb
x

2 
     การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลงัสองตัวแปรเดียว   พาราโบลา 

สมการพาราโบลา  กราฟของพาราโบลาที่อยูในรูป  cbxaxy 2    เมื่อ  0a   

      โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายและการนําเสนอ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บวก   ลบ   คูณ   และหารจํานวนจริงที่อยูในรูป   a เมื่อ  0a   และ   0b   

b

a

b

a
 เม่ือ  0a    และ  0b   

 2. หาพื้นที่ผิวของพีระมิด   กรวย และ ทรงกลมได 

 3. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวได 

 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบได 

 5. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปคาสมบูรณ 
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 6. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีการทําเปนกําลัง

สองสมบูรณหรือทฤษฎีเศษเหลือได 

 7.  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร  
2a

4acbb
x

2 
    ได 

 8.  แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได 

 9.  เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดใหได 

 10. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา  ค23202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับเร่ืองการใหเหตผุล สมบัติเก่ียวกับวงกลม การใหเหตุผลเก่ียวกับการสราง

รูปเรขาคณิต ระบบสมการ การแกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสอง การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไมเกินสอง เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ   การคูณ 

การหารเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวนของพหุนาม การแกปญหาเก่ียวกับเศษสวนพหุ

นาม 

     โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ใชสมบัติเก่ียวกับวงกลมในการใหเหตุผลได 

 2. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปเหล่ียมและรูปวงกลมท่ีกําหนดใหได 

 3. แกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสองได 

 4. แกโจทยปญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรดีกรีไมเกินสองได 

 5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

 6. การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวนของพหุนามได 

 7. แกสมการเศษสวนของพหุนามได 

 8. แกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 

 9. สืบเสาะ สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 

รวม   9   ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ว21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางหนาที่ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

โดยใชกลองจุลทรรศนใชแสงกระบวนการแพรและออสโมซิสการสังเคราะหดวยแสงและผลผลิตท่ี

เกิดข้ึนจากการสังเคราะหดวยแสง การลําเลียงสารของไซเล็มและโฟลเอ็มการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ

และไมอาศัยเพศของพืชดอกธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชวีิตของพืช 

การขยายพันธุพืช ความสาํคญัของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในการใชประโยชนดานตางๆ 

ลมฟาอากาศ บรรยากาศ อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการลําเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช  สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการ

แบงช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชนของแตละชั้นตระหนักในคุณคาของพืชท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต

และสิ่งแวดลอมโดยการรวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชนเห็นคุณคาของการ

พยากรณอากาศโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชนจากคําพยากรณอากาศ

ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู หลักฐานเชิงประจักษ  และสารสนเทศ  เสนอแนะ

แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการขอความ  การบูรณาการ

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ี

เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  ใหเปนผูที่มีจิตวิทยา

ศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  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.1/10 

  ม.1/11 , ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 . ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18 , ม .1/19  

 ว 2.2  ม.1/1 

 ว 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 

รวม 27 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ว21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ รวมทั้งจัด

กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ วิเคราะหผลจากการใชธาตโุลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ

กัมมนัตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ 

อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคาเปรียบเทียบจุด

เดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความหนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม

ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค 

และการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส อธิบาย

โครงสรางอะตอมที่ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ความสัมพันธระหวางพลังงาน

ความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและแบบจําลองการวัดอุณหภูมิ 

เขียนกราฟ แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศสรางแบบจําลองที่อธิบายการถายโอน

ความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอนการขยายตัวหรือหดตวัของ

สสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสียความรอนคํานวณปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ

เปลี่ยนสถานะตระหนักถึงประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเน่ืองจากความรอน

โดยวิเคราะหสถานการณปญหา และเสนอแนะวิธีการนาํความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู หลักฐานเชิงประจักษ  และสารสนเทศ  เสนอแนะ

แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการขอความ การบูรณาการ

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ี

เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนผูที่มีจิตวิทยา

ศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 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 ,ม.1/10 

 ว 2.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 

 

รวม 17 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ว22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของ

อวัยวะท่ีเกี่ยวของในระบบหายใจอธิบายกลไกการหายใจเขาและออก โดยใชแบบจําลองรวมทั้ง

อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางใน

การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจใหทํางานเปนปกติระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน

ระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไตตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถายในการกําจัดของเสีย

ทางไตโดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถายทําหนาที่ไดอยางปกติ บรรยาย

โครงสรางและหนาที่ของหัวใจ หลอดเลือดและเลือดอธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดโดย

ใชแบบจําลองออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะปกติ

และหลังทํากิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแล

รักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดใหทํางานเปนปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน

ระบบประสาทสวนกลางในการควบคุมการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการปองกันการกระทบกระเทือนและ

อันตรายตอสมองและไขสันหลังระบุอวัยวะและบรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศ

ชายและเพศหญิงโดยใชแบบจําลองอธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาวตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัย

หนุมสาวโดยการดูแลรักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอธิบายการตกไข 

การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเปนทารก เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่

เหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยการ

ประพฤติตนใหเหมาะสมอธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย

โครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวยตัวทําละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษแยกสารโดยการ

ระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงายโครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวยตัวทําละลายนํา

วิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจาํวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยี และ

วิศวกรรมศาสตรออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวทํา

ละลายอุณหภูมิ ท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารรวมท้ังอธิบายผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายได

ของสารโดยใชสารสนเทศระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหนวยความเขมขนเปนรอยละ
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ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล และมวลตอปริมาตรตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรูเรื่อง

ความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยางการใชสารละลายในชีวิตประจาํวันอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

  โดยใชแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่นๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน                        

อยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 ,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

    ม.2/10 ,  ม.2/11,  ม.2/12 ,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 ,  ม.2/16,  ม.2/17 

 ว 2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 

รวม 23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4  รหัสวิชา  ว22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมพยากรณการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผล

ของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียน

แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันออกแบบการ

ทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอความดันของของเหลววิเคราะห

แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุในของเหลวอธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ

ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาดของแรงเสียด

ทานเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระทําตอวัตถุตระหนักถึงประโยชนของ

ความรูเรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียด

ทานที่เปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ี

เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนและคํานวณโดยใช

สมการเปรียบเทยีบแหลงของสนามแมเหล็กสนามไฟฟา และสนามโนมถวงและทิศทางของแรงที่

กระทําตอวัตถุที่อยูในแตละสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมไดเขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็กแรงไฟฟา

และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและ

แรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนามน้ัน ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ี

รวบรวมไดอธิบายและคํานวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใชสมการจาก

หลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ววิเคราะหสถานการณและคํานวณ

เก่ียวกับงานและกําลังที่เกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการที่รวบรวมไดวิเคราะหหลักการ

ทํางานของเคร่ืองกลอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมไดตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครื่องกล

อยางงายโดยบอกประโยชนและการประยุกตใชในชีวิตประจําวันออกแบบและดวยวิธีท่ีเหมาะสมใน

การอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลงังานจลนและพลังงานศักยโนมถวงแปลความหมายขอมูลและอธิบาย

การเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมี

คาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมไดวิเคราะหสถานการณและอธบิายการเปลี่ยนและการถายโอนพลังงาน

โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานเปรยีบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใชประโยชนรวมท้ังอธิบาย

ผลกระทบจากการใชเช้ือเพลงิซากดึกดําบรรพจากขอมูลท่ีรวบรวมไดแสดงความตระหนักถึงผลจาก
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การใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพโดยนาํเสนอแนวทางการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเปรียบเทียบขอดี

และขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางการใช

พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในทองถ่ินสรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลก ตาม

องคประกอบทางเคมี จากขอมูลที่รวบรวมไดอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่การกรอน และการ

สะสมตัวของตะกอนจากแบบจําลองรวมทั้งยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวที่ทําใหผิวโลกเกิด

การเปลี่ยนแปลงอธิบายลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจําลองรวมทั้งระบุ

ปจจัยที่ทําใหดินมลีักษณะและสมบัติแตกตางกันตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือที่

เหมาะสมและนําเสนอแนวทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดินอธิบายปจจัยและ

กระบวนการเกิดแหลงนํ้าผิวดินและแหลงน้ําใตดินจากแบบจําลองสรางแบบจาํลองท่ีอธิบายการใชน้ํา

และนําเสนอแนวทางการใชนํ้าอยางยั่งยืนในทองถ่ินของตนเองสรางแบบจําลองท่ีอธิบายกระบวนการ

เกิดและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลมหลุมยุบ แผนดินทรุด 

  โดยมีความเขาใจและใชแนวคดิเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาได

อยางมี ประสิทธิภาพ รูเทาทันและมีจริยธรรม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

 ม.2/10,  ม.2/11,  ม.2/12,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 

 ว 2.3 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 ว 3.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9,ม.2/10 

 ว 8.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

 

รวม   35 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ว23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบของระบบนิเวศนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตศึกษา

ความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมศึกษาการถายทอดลักษระทางพันธุกรรม การแบง

เซลลแบบไมโทซีส และไมโอซีส โรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ตระหนักความสาํคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนวัสดุประเภทโพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม 

ตระหนักถึงคณุคาของการใชวัสดุประเภท  พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยา

เคมี รวมถึงการจัดการเรียงตัวใหมของอะตอม  ศึกษากฎทรงมวล  วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน 

และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน  ศึกษาการเกิดสนิมของเหล็ก  

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ  กรดกับเบส  และเบสกับโลหะ  ศึกษาประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมี

ที่มีตอสิ่งมีชีวิต  ออกแบบวิธีแกปญหาชีวิตประจาํวันโดยใชความรูปฏิกิริยาเคมี  

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู แบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ  และ

สารสนเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการ

ขอความ และการบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเขาใจ

หลักการ ทฤษฎี และกฎที่เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  

ใหเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ว 1.3   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 

 ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 

 

รวม 25 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6    รหัสวิชา  ว23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณ

ปริมาณที่เก่ียวของ ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร วิเคราะหความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาใน

วงจรไฟฟา ศึกษาและบอกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส คํานวณพลังงานไฟฟา อธิบายการทํางานคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา ตระหนักถึงประโยชน และอันตรายคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทดลองกฎการสะทอนแสง 

อธิบายการเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส ศึกษาการโคจรของดาว

เคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดูกาล การเกิดขางข้ึนขางแรม และการใชเทคโนโลยีอวกาศ  

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู แบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ  และ

สารสนเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และ                   

การบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเขาใจหลักการ  

ทฤษฎี และกฎท่ีเปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนผู

ที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.3 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 , ม.3/12 , ม.3/13 , ม.3/14 , ม.3/15 , ม.3/16 , ม.3/17, ม.3/18 , ม.3/19 

 ม.3/20 , ม.3/21 

 ว 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4  

 

รวม   25 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1   รหัสวิชา ว21201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการทํางานของนักวิทยาศาสตร ปญหา หรือ สถานการณ ท่ีสังเกตพบใน

ชีวิตประจําวัน ตั้งสมมติฐานจากปญหา หรือสถานการณ ที่สังเกตพบ ออกแบบการทดลอง   

เพื่อตรวจสอบ สมมติฐานกําหนดตัวแปร กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกใชอุปกรณและวิธีการ

ทดลอง อยางเหมาะสม บันทึกขอมูล จัดกระทําขอมูล นําเสนอขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการ

ทดลอง ไดสอดคลองกับจุดประสงค  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบการทดลอง หรือ

ดัดแปลงอุปกรณ ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การ

เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลองเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มี

จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลดวย

แบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริง แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคทางวิทยาศาสตร แบบประเมินดานเจตคติในการทํางานกลุม แบบประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สืบคน อธิบาย และอภิปราย ถึงการทํางานของนักวิทยาศาสตร                 

 2. สืบคน อธิบาย และอภิปราย ถึงปญหา หรือสถานการณ ที่สังเกตพบในชีวิตประจําวัน  

 3. อธิบาย และอภิปรายการตัง้สมมติฐานจากปญหา หรือสถานการณ ท่ีสังเกตพบไดอยาง

เหมาะสม 

 4. ออกแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กําหนดตัวแปร กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

เลอืกใชอุปกรณและวิธีการทดลอง อยางเหมาะสม 

 5. บันทึกขอมูล จัดกระทําขอมูล และนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงค 

 6. วิเคราะห และสรปุผลการทดลอง ไดสอดคลองกับจุดประสงค 

 7. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ ในการ แกปญหาที่

เกิดข้ึนขณะทําการทดลอง 
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 8. มีเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 

รวม     8    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 2   รหัสวิชา ว21202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห ความหมาย ประเภท ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร  คิดหัวเรื่อง  เลือก

เร่ืองท่ีจะทําโครงงานวิทยาศาสตร  ทําการทดลองเบ้ืองตนดูความเปนไปได  จัดทําเคาโครงของเร่ืองท่ี

เลอืกทํา ลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร อยางนอย 1 เรื่อง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการ

รวบรวมขอมูลหลาย ๆ ครั้ง  นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  และพัฒนาชิ้นงานใหเหมาะสม วิเคราะหผลการทดลอง  สรปุผลการทดลอง  ทํา

รายงานผลการทดลอง และนําเสนอโครงงาน ดวยปากเปลา อยางถูกตอง และม่ันใจ 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การ

เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลองเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด ความ

เขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตดัสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มี

จิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม คณุธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลดวย

แบบทดสอบ  แบบประเมนิจากสภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคทางวิทยาศาสตร แบบประเมินดานเจตคติในการทํางานกลุม แบบประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา  แบบทดสอบความคดิสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สืบคนขอมูล อธิบาย  และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

 2. ศึกษา และอธิบายขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร และคิดหัวเรื่องโครงงาน 

 3. สืบคนขอมูล เก่ียวกับเรื่องท่ีเลือกทําโครงงานทําการทดลองเบ้ืองตนดูความเปนไปไดและจัดทํา

เคาโครงของเรื่อง 

 4. ทําโครงงานวิทยาศาสตร อยางนอย 1 เรื่องโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการรวบรวมขอมูล

หลาย ๆ ครั้ง นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ  แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  และ

พัฒนาชิ้นงานใหเหมาะสม 

 5. วิเคราะหผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและทํารายงานผลการทดลอง 

 6. นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ดวยปากเปลา อยางถูกตอง  และมั่นใจ 
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 7. มีเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม 

 

รวม    7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา ว22201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2         ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา ทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณวิทยาศาสตร การใชอุปกรณวิทยาศาสตร และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การวัด การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น

การพยากรณ วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานจากการเลนเกมส หรือการทํา

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  และพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิด

ประดิษฐชิ้นงาน   

  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน การสบืเสาะหาความรู  เพื่อใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ระบุชื่ออุปกรณวิทยาศาสตร และสามารถใชไดอยางถูกตอง 

 2.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกต ไดอยางถูกตอง        

 3.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานความสามารถในการจัดจําแนกได 

  อยางถูกตอง 

 4.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานความสามารถในการใชเครื่องมือ 

  วัด ไดอยางถูกตอง 

 5.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการระบุความสัมพันธระหวาง 

  สเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลาไดอยางถูกตอง 

 6.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการนําขอมูลมาจัดกระทําเพ่ือให 

  ผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง 

 7.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการอธิบายขอมูลไดอยางถูกตอง 

 8.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการทํานายหรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะ 

  เกิดขึ้นลวงหนาไดอยางถูกตอง 
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 9.  นําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐานมาใชออกแบบและประดิษฐชิ้นงานได 

  อยางสรางสรรค 

 

รวม     9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ว22202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2         ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ สรางของเลนอยางงายตามแบบท่ีกําหนดให ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ

ของเลนที่ใชเครื่องกลอยางงายหรือหลักการทางไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสอยางงาย และอธิบายการ

ทํางานของของเลน ดวยหลักการทางวิทยาศาสตร  

  โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาเพ่ือใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู 

 1.  ตั้งคําถามเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตรที่สังเกตไดจากการเลนของเลน 

 2.  สังเกตและอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงายที่ประกอบขึ้นในของเลน 

 3.  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงายที่ประกอบขึ้นในของเลนที่กําหนด 

 4.  ออกแบบและประดิษฐของเลนโดยใชเครื่องกลอยางงาย และไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงาย 

 5.  มีเจตคติท่ีดีตอหลักการทางวทิยาศาสตรในของเลน 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 5   รหัสวิชา ว23201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3         ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ทดลอง องคประกอบและประเภทของปโตรเลียม หินตนกําเนิดและแหลงกัก

เก็บปโตรเลียม การสํารวจและแหลงปโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแกไขท่ีเกิดจากการสํารวจและ

การผลิตปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ การกลั่นนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติและจาก

การกลั่นนํ้ามันดิบ และการใชประโยชน ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม

และแนวทางแกไข สถานการณพลังงานของโลกและของประเทศไทย การใชพลังงานดานการคมนาคม

ของประเทศไทย การกําหนดราคาน้าํมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแกไขผลจากการใช

เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทน 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายความสําคัญ และการกําเนิด ของปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน   และหินน้ํามัน 

 2. อธิบายแหลง   การสาํรวจ  และปริมาณสาํรองของปโตรเลียม และ แกสธรรมชาติ 

 3. อธิบายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการนําไปใชประโยชน 

 4. อธิบายโครงสรางราคาและวิเคราะหสถานการณการใชน้าํมันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 

 5. อธิบายประเภทและการใชประโยชน  จากเชื้อเพลิงที่เปนพลังงานทดแทน 

 6. นําเสนอแนวทางการใชปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ  อยางประหยัดและถูกวิธี 

 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ว23202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ทดลอง ตรวจสอบ เก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ 

พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตรของ

พลังงานดังกลาว และการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของ

พลังงานเหลานั้นที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายความสําคัญของพลังงานทดแทน 

 2.  อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร ในการนําพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม พลังงานนํ้า  

  พลังงานชวีมวลและพลังงานนวิเคลียร ไปใชประโยชน 

 3.  อธิบายการใชประโยชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ พลังงานชีวมวล 

  และพลังงานนิวเคลียร ในประเทศไทย 

 4.  อธิบายขอดีและขอจํากัดเก่ียวกับการใชประโยชนและแนวทางการพัฒนา ของพลังงาน 

  แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา  ว21181 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะและทรพัยากร โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดาน

การเกษตรและอาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ 

  โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการ

แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา วิทยาการคํานวณ 1    รหัสวิชา  ว21182 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา ขั้นตอนการ

แกปญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มีการใช

งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซํ้า เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรการรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟตแวรและบริการ

บนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การ

จัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ขอตกลงและขอกําหนดการใชสื่อและ

แหลงขอมูลนําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม 

หรือการแกปญหาในชีวิตจริง  

  โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลและสรางทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสราง

ความเสียหายใหแกผูอื่น 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา  ว22183 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

   ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเทคโนโลยี ประกอบดวย

กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการออกแบบ และปฏิบัติการทดสอบ 

ปรับปรุงแกไข และประเมินผล    

  โดยใชกระบวนการเทคโนโลยีในการแกปญหาหรือสนองความตองการในการสรางสิ่งของ

เครื่องใชหรือวิธีการ  ใชความรูเก่ียวกับกลไกและการควบคุมไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส  โดยถายทอด

ความคิดเปนภาพ 3  มิติ หรือ ภาพฉาย  เพ่ือนําไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของเครื่องใชหรือ

ถายทอดความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและรายงานผล  มีความคิดสรางสรรค

ไดแก  ความคิดริเร่ิม  ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน  และความคดิละเอียดลออในการแกปญหา

หรือสนองความตองการในงานท่ีผลิตเอง  เพ่ือใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอ

ชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือใชเทคโนโลยีที่

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเทคโนโลยีดวยเทคโนโลยีสะอาด  รวมถึง

การใชพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลดการใชทรัพยากร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 2        รหัสวิชา  ว21184 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ

แกปญหา ออกแบบการเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหาอภิปรายองคประกอบ

และหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประกอบการแกปญหา 

รวมถึงใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในผลกระทบของ

การเผยแพรขอมูล รวมถึงสรางและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพรผลงาน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ตลอดจนกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่

เรียนรู มีความตระหนักและรับผิดชอบตอการกระทําในการเผยแพรขอมูล นําความรูที่ไดรบัไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 4.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ว23185 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับชีวิตสังคมและ

สิ่งแวดลอมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับของเทคโนโลยีไดแกระดับพื้นบานหรือพื้นฐานระดับกลาง

และระดับสูงเขาใจกลไกและการควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  โดยใชการสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบโดยถายทอด

ความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของเครื่องใชหรือถายทอด

ความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลในการสรางส่ิงของเครื่องใชหรือวิธีการ

นั้นใหคํานึงความปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 3        รหัสวิชา  ว21186 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อธิบายการเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตไดเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล 

ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค 

  โดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตได และมีทัศนคติท่ีดีตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ประมวลผลดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ว. 4.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 1             รหัสวิชา  ว21291 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาหลักการทํางาน และองคประกอบของคอมพิวเตอร อธิบายความหมายของขอมูลและ

สารสนเทศ  ใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ  เพื่อนําไปใชให

เกิดประโยชนและมีความเหมาะสมในการใชงาน ศึกษาบทบาทหนาที่ นิยาม และความสาํคัญของ

โปรแกรมประมวลผลคํา และฝกทักษะทางดานโปรแกรมประมวลผลคําดวยโปรแกรม Microsoft 

Word  ทักษะการใชงานเบ้ืองตน การใชงานเอกสารและแกไขขอความ  การจัดรูปแบบตัวอักษะและ

ยอหนา  การใชรูปภาพประกอบเอกสาร  การใชกราฟกแบบพิเศษ และ การสรางและตกแตงตาราง 

ปฏิบัติการใชโปรแกรมประมวลผลคําดวยโปรแกรม Microsoft Word ทักษะการใชงานเบ้ืองตน    

การใชงานเอกสารและแกไขขอความ   การจัดรูปแบบตัวอักษะและยอหนา  การใชรูปภาพประกอบ

เอกสาร  การใชกราฟกแบบพิเศษ และ การสรางและตกแตงตาราง 

  โดยใชกระบวนการทํางาน  การทํางานกลุม  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแกปญหา  และ

ทักษะการแสวงหาความรู เพ่ือใหเขาใจและเห็นคุณคาของซอฟตแวร Microsoft Word สามารถ

จัดทําชิ้นงาน  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานักและรับผิดชอบการทํางานบนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  อดทน  มุงมั่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 2               รหัสวิชา  ว21292 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติคอมพิวเตอร วิวัฒนาการคอมพิวเตอร ลักษณะสําคัญของเครื่อง

คอมพิวเตอร ขอจํากัดของคอมพิวเตอร ประโยชนของคอมพิวเตอร การขยายตัวของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและประเภทของอาชญากรรมและอาชญากรคอมพิวเตอร  

ศึกษาหลักการของตารางทํางาน โปรแกรม Microsoft Excel การคาํนวณบนตารางทํางาน  รูปแบบ

ของงานที่อยูบนตารางทํางานการปอนขอมูล  การแกไขขอมูล การเก็บขอมูลลงแฟมขอมูล การเรยีก

ขอมูลจากแฟมขอมูลมาดําเนินการ  การจัดรูปแบบช้ินงาน  การพิมพ  การสรางกราฟ  ฟงกชันการ

คํานวณ และฟงกชันการทํางานตางๆปฏิบัติการสรางงานบนตารางทํางาน โปรแกรม Microsoft 

Excel ปอนขอมูล  แกไขขอมูล เก็บขอมูลลงแฟมขอมูล เรียกขอมูลจากแฟมขอมูลมาดําเนินการ  

จัดรูปแบบชิ้นงาน สรางกราฟ  ใชฟงกชันการคํานวณ และฟงกชันการทํางานตาง ๆ ประยุกตตาราง

ทํางานในงานตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทํางาน  การทํางานกลุม  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแกปญหาและ

ทักษะการแสวงหาความรู เพือ่ใหเขาใจและเห็นคุณคาของซอฟตแวร Microsoft Excel สามารถ

จัดทําชิ้นงาน  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานักและรับผิดชอบการทํางานบนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  อดทน  มุงมั่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 3           รหัสวิชา  ว21293 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาและอธิบายระดับของเทคโนโลยีที่ใชเปน 3 ระดับ คือระดับพื้นบานหรือพื้นฐานระดับ 

กลางและระดับสูงการสรางสิง่ของเครื่องใชหรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีจะทาํใหผูเรียน

ทํางานอยางเปนระบบ สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย การหางานดวยวิธีที่หลากหลายและการเลือก

งานท่ีเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพฉาย เพื่อนําไปสูการ

สรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของเคร่ืองใชหรือถายทอดความคดิของวิธีการเปนแบบจําลอง

ความคิดและการรายงานผลเพื่อใหมีความรูความเขาใจการสรางงานอยางมีระบบนําไปสูการเลือก

อาชีพท่ีเหมาะสมเกิดเจตคติที่ดีตอการดําเนินชีวิตในอนาคต 

  

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายความหมาย และความสําคัญของการใชเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 2.  นักเรียนมีความรูความเขาใจดานการใชโปรแกรม Pro/Desktop ในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 3.  นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงรางชิ้นงานจากโปรแกรม Pro/Desktop    

 4.  นักเรียนปฏิบัติงานทํารูปทรง 3 มิติ ตาง ๆ จากโปรแกรม Pro/Desktop    

 5.  นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑจากโปรแกรม Pro/Desktop    

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 4               รหัสวิชา  ว21294 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษา ฝกปฏิบัติหลักการเบ้ืองตนของกลุมเครื่องมือตาง ๆ ในการตกแตงรปูภาพ สรางรปูภาพ 

กรอบรูป ปรับแสงเงาของภาพ รวมถึงการซอมรูปภาพ ตัดตอภาพ และการวางการภาพลงบนพื้นผิว

วัตถุ จากโปรแกรมกราฟก เขาใจวิธีการตกแตงรูปภาพใหสวยงาม และสามารถจัดทําชิ้นงานหรือ

ประยุกตใชโปรแกรมกราฟกในการผลิตชิ้นงานอยางสรางสรรค มีจิตสํานึกและรับผิดชอบโดยการใช

งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนําเสนอผลงานดวยคําสั่งเบ้ืองตนในโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว

การสรางไฟลนําเสนอ ไฟลเมนู โดยใชองคประกอบจาก Object ท่ีกําหนดใหการเชื่อมโยง การสราง

ไฟลไตเต้ิล (Title) การสรางเมนู (Menu) การสรางไฟลเน้ือหาการสรางไฟลนาํเสนอ โดยใชเทคนิค

การโหลด Muvie หลายระดับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชงานโปรแกรม

ภาพเคลื่อนไหว 

  เพื่อนําเสนอผลงาน มีความคิดสรางสรรค มีจิตสาํนึกมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม มีเจตคติท่ีดีตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวัน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรูความเขาใจโครงสรางการทํางานของโปรแกรม Flash 

 2. สรางแอนิเมชั่นของการตูนได 

 3. สรางปุมเชื่อมโยงได 

 4. แทรกเสียงได 

 5. เขียน Action Script ได 

 6. นําเสนองานได 

 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 5     รหัสวิชา  ว21295 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาเก่ียวกับการเขียนเว็บเพจดวย โปรแกรมในการสรางเว็บเพจในรูปแบบ web editor โดย

ศึกษาเรียนรูถึงโครงสรางพื้นฐานของการเขียนและกําหนดสวนตาง ๆ ของเว็บเพจสามารถสราง

หนาตาของหนาตางออกแบบเว็บเพจสวนประกอบของหนาจอหลัก การสราง Site กําหนดคุณสมบัติ

ของ Site สราง Static Page กําหนดคุณสมบัติหนาเพจ ตั้งชื่อเพจ จัดรูปแบบตัวอักษรใสรปูภาพ 

ปรับรูปพื้นหลัง การแกไขโคด ตรวจสอบโคด พิมพโคดการสรางลิงคและตรวจหนาเพจบน Browser 

และ Publish เพจศึกษาการทํางานและสราง Web Applications สรางหนาเพจรับขอมูล ติดตั้ง 

Web Server ดวย Internet Information Server ทดสอบการสรางเว็บเพจ อยางงายได 

  โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินกระบวนการสรางความคิด

รวบยอดกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการคิดวิเคราะหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานสามารถนําทักษะปฏิบัตงิานไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกโครงสรางของภาษาhtml ได 

 2. บอกลักษณะคุณสมบัติของภาษาhtml ได 

 3. ใชคําสั่งภาษาhtml เบื้องตนได 

 4. เขียนโปรแกรมภาษาhtml เบ้ืองตนได 

 5. กําหนดคาภาษาhtml เบื้องตนได 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 

  



117 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 6              รหัสวิชา  ว21296 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนทําการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

อันจะนําไปสูการระบุเรื่อง หัวขอหรือปญหาสําหรับการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร  คนควาเอกสาร

ทางดานทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเก่ียวกับการทําโครงงานท่ีจะรวบรวมขอมูลเบื้องตนศึกษา

ความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทํา การออกแบบ การวางแผน เขียนและนําเสนอเคาโครง

เทคนิคการนําเสนอโครงงาน  การเผยแพรผลงาน  จัดทําโครงงานตามข้ันตอนการเขียนรายงานและ

นําเสนอโครงงานได  โดยใชเทคโนโลยีไปใชในการทําโครงงาน 

       โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินกระบวนการสรางความคิด

รวบยอดกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการคิดวิเคราะหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานสามารถนําทักษะปฏิบัตงิานไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหมีความรู

ความเขาใจและทักษะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร  ตลอดจนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน  

และสามารถนําความรูและผลงานโครงการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรได 

 3.  มีความรูในการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

 4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของงาน 

 5. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 1     รหัสวิชา  ส21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวกพุทธ

สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก  พระรัตนตรัย หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิต

และเจริญปญญา หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 

รวมท้ังศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสู

ประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย   

พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก พระรตันตรัย หลักธรรมคําสอน  พุทธ

ศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา หนาท่ีชาวพทุธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพธิี และวัน

สําคญัทางพระพุทธศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เกิดความศรัทธาตอศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษากฎหมาย

คุมครอง สิทธิของบุคคล ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย บทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอ

สังคมและประเทศชาติ ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ

ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนปจจัยในการสรางความสัมพันธท่ีด ีหลักการ เจตนารมณ โครงสราง และ

สาระสาํคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน การแบงอํานาจและถวงดุลอํานาจ

อธิปไตยท้ัง 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 

สามารถนําไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7,ม.1/8, ม.1/9,ม.1/10, ม.1/11 

 ส1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5 

 ส2.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
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 ส2.2 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 

 

รวม 23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 2     รหัสวิชา  ส21103 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหมาย ความสําคญัของเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ขอบขายของเศรษฐศาสตร การ

บริโภค วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริโภค พฤติกรรมการบริโภค ผลดี ผลเสีย ของคานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภค ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน บทบาทหนาที่ ประเภทของสถาบัน

การเงิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ความหมายและความสําคัญของทรัพยสิน

ทางปญญา ผลกระทบจากกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลัก

เศรษฐศาสตรเบื้องตน เห็นคุณคาความสาํคัญของการเปนผูบรโิภคท่ีดีศึกษาเรื่องเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ลักษณะทางกายภาพและสังคมประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย เสน

แบงเขตเวลาของประเทศไทยกับทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความแตกตางของเวลา ภัย

ธรรมชาติ และการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความรวมมือ

ระหวางประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทําเล

ที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ปจจัยทางกายภาพและ

สังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

โอเชียเนีย 

  โดยใชกระบวนการทางภูมิศาสตร  กระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทาง

สังคมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหากระบวนการกลุมเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจลักษณะทางธรรมชาติและภูมิศาสตรท่ีสงผลใหวิถีชีวิตของผูคนแตกตางกันมีสวน

รวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศชาติ และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย

เนีย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ส 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
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 ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม14 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 3     รหัสวิชา  ส22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธ ศาสนา เรยีนรูประเทศ

ไทยและเพื่อนบาน (สุวรรณภูมิ) พุทธประวัติ ชาดก ประวัตพิุทธสาวก และชาวพุทธตัวอยาง พุทธ

สุภาษิต และคําศัพท ของพระพุทธศาสตร พระไตรปฏกนารู หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ธรรม 6 

อารยถนะ) หลักธรรมและอกุศลกรรมบด 10 อบายมุข 4 สุข 2 บุพพิมิตขอามัชฌิมาปฏิปนา สติปฏ

ฐาน 4 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 คุณธรรม 6 กุศลกรรมบด 10 ศึกษาวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมสวนะ และเทศกาลสําคัญ การบริหารจิตการเจรญิปญญา การพัฒนา การเรียนรูดวยวิธีคิด 

แบบโพนสิัรมนสิการ หนาท่ีชาวพุทธ การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธ ชาวพุทธท่ีดี การทําบุญตักบาตร การ

ถวายสังฆทาน และการถวายผาอาบนํ้าฝน การถวายเครื่องไตรธรรม การกรวดน้าํ การทอดกฐิน และ

การทอดผาปา มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนตอพระสงฆ การสัมมนา พระพุทธศาสนา กับการ

แกไขปญหา และการพัฒนาศึกษากฎหมายแพงลักษณะครอบครัว การหม้ัน การสมรส การรับบุตร

บุญธรรม มรดกกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ สาระสําคัญของ

รัฐธรรมนูญประเพณี วัฒนธรรมท่ีสําคญั การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย คุณคาของการสืบ

ทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น การถายทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นในแตละภูมิภาค ปราชญทองถ่ินหรือปราชญชาวบาน การอนุรกัษและ

สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและ

แกปญหาเพื่อใหเกิดความตระหนักในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 

เพื่อดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

สมารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ส 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5  
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 ส 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม2/4 

 ส 2.2  ม.2/1, ม.2/2 

 

รวม   22  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 4     รหัสวิชา  ส22103 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา เก่ียวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ความสาํคัญของวิชาเศรษฐศาสตร การผลิต  การ

บริการจัดการ  แนวทางการบริโภค  สิทธิคุมครองผูบริโภค การออมทรัพยในระบบธนาคาร  

เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สภาพแวดลอมทาง

กายภาพของทวีปยุโรป  แอฟริกา ภูมิภาคของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

  โดยใชกระบวนความคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตร  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  และ

แกปญหากระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถดาํเนินชวีิตอยางสันติ

สุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 ส 5.1  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 5.2  ม.2/1 

 

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 5     รหัสวิชา  ส23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  วิเคราะห  ฝกปฏิบัติ  สรางความคิดรวบยอดเพื่อใหมีความเขาใจ  ตระหนัก และเห็น

คุณคาการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาอยางย่ังยืนวิเคราะหพทุธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือประวัติศาสดาทีต่นนับถือ

ตามที่กําหนดประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต วิเคราะหขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง

เลา และศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนดสังฆคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนดการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพรอม

สําหรับการทํางานและการมีครอบครัวการพัฒนาจิตเพ่ือการเรยีนรูและดําเนินชวีิตดวยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือการพัฒนาจิตคามแนวทาง

ของศาสนาที่ตนนับถือสวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปานสติหรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา

อ่ืน ๆหนาที่และบทบาทของสาวก ปฏิบัติตนตอสาวก และบุคคลตาง ๆ ตามที่กําหนด หรือตามที่

ศาสนากําหนดไดถูกตองหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตองประวัติ

วันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดการแสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของ

ศาสนาที่ตนนับถือแนวทางในการธํารงรกัษาศาสนาที่ตนนับถือรูและเขาใจกฏหมายเก่ียวกับความผิด

ทางอาญา  ความผิดทางแพง และโทษ  อธิบายความหมาย ความสาํคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีสวน

รวมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

วิเคราะหความสาํคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล  การอนุรกัษวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม  รูจักเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  วิเคราะหปจจัยที่

กอใหเกิดความขัดแยง  สาเหตุปญหา  แนวทางความรวมมือในการลดความขัดแยงและการสรางความ

สมานฉันทรวมท้ังปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข  ศึกษาระบอบการปกครองแบบตาง ๆ ที่

ใชในยุคปจจุบัน  วิเคราะหความแตกตาง  ความคลายคลึงของการปกครองไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี

การปกครองระบอบประชาธปิไตย  ศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตราตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

เลอืกตั้ง  การมีสวนรวม  และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สามารถอธิบายอํานาจหนาที่ของรัฐบาล  
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บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน  สามารถอธิบายความจําเปนในการมีรัฐบาล

ตามระบอบประชาธิปไตย  ประเด็น ปญหาและผลกระทบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย

ของประเทศไทย และแนวทางการแกไขปญหา 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู สืบคนขอมูล สังเกต สํารวจ การอภิปราย การ

นําเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ  นําไปปฏิบัติใชไดในชีวิตประจําวัน  

เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต  มีความ

รับผิดชอบ  มุงม่ันในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถ

ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 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  

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

 ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม 26  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 6    รหัสวิชา  ส23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหมาย  ประเภทของตลาด และตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน  วิเคราะห

ความสาํคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคาและบริการ  

สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาทองถ่ินทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม  วิเคราะหปญหาของ

ทองถ่ินโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับตาง ๆ หลักการสําคัญของ

ระบบสหกรณ  ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงกับหลักการและระบบของสหกรณเพ่ือ

ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ศึกษาบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศใน

ดานตาง ๆ  บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรฐับาล  บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

ของรัฐในระดับตาง ๆ บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  ศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

เงนิเฟอ  เงินฝด ความหมาย สาเหตุและแนวทางแกไขภาวะเงินเฟอ  เงินฝด  วิเคราะหสภาพและ

สาเหตุปญหาการวางงาน  ผลกระทบจากปญหาการวางงาน  แนวทางการแกไขปญหาการวางงาน  

ศึกษาการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวาง

ประเทศ  ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  การ

เปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  สามารถอภิปรายปญหา

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ผลกระทบตอเนื่องของสิ่งแวดลอม

ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ที่สงผลตอประเทศไทย 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการทางภูมิศาสตร  การแสวงหาความรู สืบคนขอมูล  สังเกต 

สํารวจ การอภิปราย  การนาํเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ นําไป

ปฏิบัติใชไดในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรยีน  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต     มี

ความรับผิดชอบ  มุงมั่นในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

สามารถดํารงชวีิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
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มาตรฐานตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  

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

 ส 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 

 ส 5.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 

รวม  15  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 1      รหัสวิชา  ส21102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธและความสําคัญของเวลาในอดีตที่มีผลตอปจจุบันและอนาคต  ยกตัวอยาง

การใชเวลา  ชวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  อธิบายที่มา และเทียบ

ศักราชแบบตาง ๆ ที่ปรากฏในประวัติศาสตรไทย เชน จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ.  นํา

วิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรไทย อธิบายท่ีตั้งและสภาพ

ภูมิศาสตร พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบุความสาํคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย ที่มีตอการพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน 

  โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะห  

กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถ

วิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกตางความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ รวมท้ังสามารถ

แกปญหาและประยุกตใช  เพือ่ใหสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจาํวัน  และอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางมีความสุขและสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ส 4.2 ม.1/1,ม.1/2 

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 2      รหัสวิชา  ส21104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัย  ในดินแดนสุโขทัย  รัฐโบราณในดินแดนไทย 

เชน ศรีวิชัย ตามพรลิงค ทวารวดี และรัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ลานนา นครศรีธรรมราช  

สุพรรณภูมิ  วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดานปจจัยภายในและภายนอกในการ

สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย วิเคราะหอิทธิพล

ของวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปจจุบัน 

  โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะห  

กระบวนการกลุม การแสดงความคดิเห็น การนําเสนอผลงานและการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนมีความรู  

ความเขาใจ สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตางความสัมพันธของเหตุการณ

ตางๆ รวมท้ังสามารถแกปญหาและประยุกตใช เพ่ือใหสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  

และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 3      รหัสวิชา  ส22102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ความหมายความสําคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ

วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ วิธกีารประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ

ตางๆ วิเคราะหความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร  

ความสาํคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร  พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง

ปจจุบันดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความสําคัญ

และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น  เพื่อใหทราบเรื่องพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและ

การเมือง  ของภูมิภาคเอเชีย  ระบุความสาํคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร  ทักษะกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล

โดยการสาํรวจขอมูลจากพื้นทีจ่ริง การวิเคราะหขอมูลท่ีได การสังเคราะหขอมูล การหาความ

นาเช่ือถือของขอมูล เปรียบเทียบการอภิปรายนําเสนอขอมูล  การสรปุขอมูลนําเสนอและการนําไปใช

อางอิง  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในยุคเวลาทางประวัติศาสตร  รูจักประเมินคาความ

นาเชื่อถือของหลักฐานอางอิง  สามารถวิเคราะหขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร  เขาใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติดานตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.2/1 , ม.2/2,ม.2/3 

 ส 4.2  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 4.3  ม.2/2 

 

รวม   6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 4      รหัสวิชา  ส22104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความเปนมาของการสถาปนากรุงศรีอยุธยา วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรกรุงศรี

อยุธยาและกรุงธนบุรี  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร  

กรุงศรีอยุธยา ดานสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปะและวรรณกรรม บทบาท

ความสาํคัญของสถาบันพระมหากษัตริยไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธ    กับชาติตะวันตก 

ความขัดแยงกับอาณาจักรเพือ่นบาน  สงครามและการขยายอาณาเขต อิทธิพลของอารยธรรม

ตะวันตกและตะวันออกที่มีผลตออารยธรรมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  วิเคราะหภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  จังหวัดชัยภูมิ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี  

อิทธิพลของภูมิปญญามีผลตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ผลงานของ

บุคคลสําคัญของไทยและตางชาติที่มีสวนชวยสรางสรรคสังคมไทย  วิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

ชัยภูมิ 

  โดยใชทักษะการบวนการทางประวัติศาสตร ทักษะกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล        

โดยการศึกษาขอมูลจากตําราเรียน จากศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยาทางสื่อออนไลน การวิเคราะห

ขอมูลท่ีได  การสังเคราะหขอมูล  การหาคาความนาเชื่อถือของขอมูลเปรียบเทียบ การอภิปราย

นําเสนอขอมูล  การสรุปขอมูลนาํเสนอและการนําไปใชอางอิง  ความเปนมาของอดีตอาณาจักร        

กรุงศรีอยุธยา ความเจริญดานตางๆของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เพื่อใหเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึก

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีความ

ซื่อสัตย มีคานิยมท่ีดีงาม มีความเชื่อและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริยเปนประมุข  เกิดความรักและหวงแหนมรดกไทย  ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง      

การอนุรักษมรดกไทยและสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

 

รวม  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 5      รหัสวิชา  ส23102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา รูและเขาใจขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตนเอง  วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทรโดยใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตร  นาํวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง  

ครอบครัว  และทองถ่ินของตน  วิเคราะหที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

(ยกเวนเอเชีย)  ที่มีผลตอพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

(ยกเวนเอเชีย)  โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20 เชนสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งท่ี 2  

สงครามเย็น  องคการความรวมมือระหวางประเทศ 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู  สืบคนขอมูล สังเกต สํารวจ การอภิปราย     

การนําเสนอขอมูล การแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความรูความเขาใจ นําไปปฏิบัติใชไดในชวีิตประจาํวัน  

เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรียน มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน  

รูจักแสดงความคดิเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม      

ไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.3/1, ม.3/2 

 ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 6      รหัสวิชา  ส23104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย  ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและ

ความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีใน

การสรางสรรคความเจริญและความม่ันคงของชาติพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดาน

การเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ  

เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีตอผลการพัฒนาชาติไทย เชน การทําสนธิสัญญาเบาวริง ในสมัย

รัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย

วิเคราะหสาเหตุปจจัยและผลของเหตุการณตาง ๆ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร  

บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู  สืบคนขอมูล  สังเกต  สํารวจ  การอภิปราย  

การนําเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ  นาํไปปฏิบัติใชไดใน

ชีวิตประจําวัน  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรบัผิดชอบ  

มุงม่ันในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถดํารงชีวิต

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด   

 ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 
 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 1    รหัสวิชา ส21201  จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา  วิเคราะห  สรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับประวัติและความสาํคัญของพระพุทธศาสนา

การสังคายนาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอ

สังคมไทยในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย  สภาพแวดลอมที่กวางขวางและ

ครอบคลุมสงัคมไทย  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว  สรุปและวิเคราะหพุทธระวัติ  

การประสูติ การเห็นเทวทูต 4 การบําเพ็ญทุกรกิริยา  การแสวงหาความรู  ชาดก อัมพชาดก ติตติร

ชาดก  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ระเบียบวิธี  พธิีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา        

วันวิสาขบูชา วันอัฎมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันธรรมสวนะและเทศกาล

สําคญั คือ วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ ศึกษา วิเคราะห  สรางความคิดรวบ

ยอด  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9)  อริยสัจ 4 ทุกข(ธรรมท่ีควรรู) 

ขันธ 5 ธาตุ 4 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรมอบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) สขุ 2 (กายิก

,เจตสิก) คิหิสุข,มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ไตรสิกขา  มงคล 38 ประการ  พุทธศาสนสุภาษิต  คําศัพท

ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  การสืบคนขอมูล   

การอภิปราย  ฝกปฏิบัติ สรางความคดิรวบยอด  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักและเห็น

คุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปน

เครื่องมอืในการเรียนรู  การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/8 ,ม.1/11 

 ส 1.2  ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 2    รหัสวิชา ส21202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสส

ปะ พระอุบาลี  นายอนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา ชาวพุทธตัวอยาง พระเจาอโศกมหาราช  พระโสณะ

และพระอุตตระ หนาท่ีชาวพทุธเรื่องวิถีชีวิตของพระภิกษุท่ีตองศึกษาคันถธุระและวิปสสนาธุระ การ

ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมดวยกาย วาจาและใจ การเปนเพ่ือนที่ดีตามหลักทิศเบ้ืองซายในทิศ 6  มิตรแท–

มิตรเทียม การเขาคายพุทธบตุร การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมาม

กะ มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ในการไปวัด การแตงกายและการนําเด็กไปวัด 

การปฏิบัติตนในเขตวัด การเขาพบพระภิกษุ การแสดงความเคารพ ศาสนพิธี การจัดโตะหมูบูชา การ

ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล 

การอภิปราย ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็น

คุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนาํหลักธรรมไปใชเปน

เครื่องมอืในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7, ม.1/8 ,ม.1/9 ,ม.1/10 , 

 ม.1/11 

 ส 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 3    รหัสวิชา ส22201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบานและการนับถือพระพุทธศาสนาของ

ประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน  วิเคราะหความสาํคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสรางความเขาใจ

อันดีกับประเทศเพื่อนบาน  วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยในฐานะเปน

รากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณและมรดกของชาติ  อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ

การพัฒนาชุมชน  และการจัดระเบียบสังคม  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ  การผจญมาร  การตรสัรู  

การสั่งสอน  วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากชาดก: มิตตวินทุก

ชาดก ราโชวาทชาดก อธิบายโครงสรางและสาระโดยสังเขปของพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และ

พระอภิธรรมปฎก อธิบายพระรัตนตรยั : ธรรมคณุ 6 อริยสัจ : ทุกข (ธรรมท่ีควรรู) – ขันธ (อายตนะ) 

: สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) – หลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4 ) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 : นิโรธ 

(ธรรมท่ีควรบรรลุ) – สุข 2 (สามิสนิรามิส) : มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) – บุพพนิมิตของมัชชิมาปฏิปทา 

ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลธรรมบถ 10 สติปฏฐาน 4 มงคล 38 (ประพฤติธรรม เวนจาก

ความชั่ว เวนจากดื่มน้ําเมา) : พุทธศาสนสุภาษิต – กมมุนา วตตติโลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 

กลยาณการี กลยาณปาปการี จปาปกํ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สุโข ปุญญสสอุจจโย การสั่งสมบุญ นําสุข

มาให ปูชโก ลภเตปูชํวนทโก ปฏิวนทนํ ผูบูชาเขา ยอมไดรับการบูชาตอบ ผูไหวเขายอมไดรับการไหว

ตอบ วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดํารงตนอยางเหมาะสมใน

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข  

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล การ

อภิปราย การฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรทัธาอยางยิ่งตอพระรตันตรัยและ

รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู

รวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน อยางมีคุณคาตอ

ชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม  
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส1.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6, 

 ส1.1   ม.2/7, ม.2/8, ม.2/11 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 4    รหัสวิชา ส22202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

และศาสนิกชนตวัอยางตามท่ีกําหนด : พุทธสาวก – พุทธสาวิกา – พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 

นางขุชชุตตรา พระเจาพิมพิสาร : ศาสนานิกชนตัวอยาง –พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระมหา

สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูดวยวิธีการคิด

แบบโยนิโสมนสิการ คือ การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมและวิธีการคิดแบบอรรถธรรมสมัพันธ 

สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและการเจริญปญญาดวยอาณาปานสติ ปฏิบัติตนเหมาะสมตอบุคคล

ตางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด : การเปนลูกท่ีดีหลักทิศเบ้ืองหนาทิศ 6 มีมรรยาท

ของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามท่ีกําหนด : การตอนรับ(ปฏิสันถาร) มรรยาทของผูเปนแขก ฝกปฏิบัติ

ระเบียบพิธี ปฏิบัติตอภิกษุ การยืน การใหที่น่ัง การเดินสวนทาง การสนทนา การรับสิ่งของ การ    

แตงกายไปวัด การแตงกายไปงานมงคล งานอวมงคล วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธีและการปฏิบัติตน

ไดถูกตอง:การทําบุญตักบาตร  การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งตองหามสําหรับ

พระภิกษุ การถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน การถวายผาอาบนํ้าฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง

ไทยทาน การกรวดน้าํ การทอดกฐิน การทอดผาปา อธิบายเก่ียวกับคําสอนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวันสําคัญ

ทางศาสนาและปฏิบัติตนไดถูกตอง : หลักธรรมเบื้องตนที่เก่ียวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา     

วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ ระเบียบพีและการปฏิบัติตนในวัน    

ธรรมสวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ อธิบายความแตกตางของศาสนพิธี 

พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการยอมรับและความเขาใจซึ่งกันและกัน 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล      

การอภิปราย การฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย 

และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

อยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน อยางมีคุณคา

ตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส1.1  ม.2/6, ม.2/9, ม.2/10 

 ส 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 5    รหัสวิชา ส23201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการเผยแพรพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือสูประเทศตาง ๆ      

ทั่วโลกศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน อธิบาย

ความแตกตางของพระพุทธรูปปางตาง ๆ เชน ปางมารวชิยั ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจาํวัน

เกิด พุทธประวัติ ปฐมเทศนา โอวาทปาตโิมกข อธิบายการปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต

และขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง พระรัตนตรัย สังฆคุร 9 อริยสัจ 4 

ขันธ 5 ไตรลักษณหลักกรรม วัฏฏะ 3 ปปยจธรรม 3 (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) นโิรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 

อัตถะ 3 มรรคมีองค 8 ปญญา 3 สัปปริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38 มี

ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟงธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล อธิบายความหมายของพุทธศาสน

สุภาษิต อตฺตา หเวชิตํเสยฺ ชนะตนนั่นแลดีกวา ธมฺมจารี สุข ํเสติ ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข ปมา

โท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย สุสฺสูสํลภเต ปฺญํ ผูฟงดวยดี ยอมไดปญญา 

เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรนิิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

วิเคราะหพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกา 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุ ปจจัย การสวดมนตและแผเมตตา – รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหาร

จิต และเจริญปญญาการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก – สติปฏฐานเนนอานาปานสตินําวธิีการ

บริหารจิตและการเจริญปญญาไปใชในชวีิตประจําวัน วิถีการดําเนินชีวิตศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคน

ขอมูล การอภิปราย การฝกอภิปรายเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระ

รัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ

ทํางาน อยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 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 

 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 6    รหัสวิชา ส23202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติตนในฐานะที่เปนศิษยที่ดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวาในทิศ 6 ของ

พระพุทธศาสนา หนาที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร อธิบายการจัดพิธีทําบุญ 

งานมงคล งานอวมงคล การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้งพระพุทธรปูและเคร่ืองบูชา การวงดาย

สายสิญจ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การ

ถวายขาวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ํา การศึกษาประวัติวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย วันวิสาขบูชา (วันสาํคัญสากล) วันธรรมสวะและเทศกาลสําคัญ หลักปฏิบัติตน:การฟง

พระธรรมเทศนาการแตงกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเวนอบายมุข การประพฤติปฏิบัติใน

วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ การศึกษา

การรวมตัวขององคกร ชาวพุทธ การศึกษาการรวมตัวขององคกร ชาวพุทธ การปลูกจิตสํานึกในดาน

การบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 

  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคน

ขอมูล การอภิปราย การฝกอภิปรายเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระ

รัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ

ทํางาน อยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/8 

 

รวม   6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 31     รหัสวิชา ส20231 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย     

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคาและอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทําของตนเอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน

ในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติในการปลูกปาในใจคน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรู  

และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข           

มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี     

และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมในการอนุรกัษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางของความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 

 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รวม   5   ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 32    รหัสวิชา ส20232  จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ

สังคม  การตัดสินใจโดยใชเหตุผล  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน

และโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูล  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ใฝหาความรู  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  อยูรวมกันอยางสันติและ

พึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาและวาจาดู

หมิ่นผูอื่น  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  แบงปน  มีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  

ในเรื่องการทะเลาะวิวาท  ความคิดเห็นไมตรงกันดวยการเจรจาไกลเกลี่ย  การเจรจาตอรอง  การ

ระงับความขัดแยง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ               

ในกิจกรรมตาง ๆ 

 3.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยู

รวมกันอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 4.  มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 5.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม  5    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 33     รหัสวิชา ส20233 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวมและแนะนาํผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย  ในการแสดงความเคารพ การสนทนา 

การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอ

สังคม เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

ปฏิบัติเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติ

ตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ประยุกต  และ

เผยแผพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีสติ  ความขยัน  อดทน  หลักการทรงงานในเรื่องภูมิสังคม  

ขาดทุนคือกําไร  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาที่   

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคา  อนุรกัษ และสบืสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
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 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 34     รหัสวิชา ส20232 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง  

ความกลาหาญทางจริยธรรม  การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรยีน  ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  ใฝหาความรู  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  เห็นคุณคาของการ

อยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกันโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางสังคม

วัฒนธรรม  ในภูมิภาคเอเชีย  ในเร่ืองวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยา  และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน  แบงปน  มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  เก่ียวกับ

การละเมิดสิทธิ  การใชของสวนรวมดวยการเจรจาไกลเกลีย่  การเจรจาตอรอง  การระงับความ

ขัดแยง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  ตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. มีสวนรวมและรบัผดิชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน            

กิจกรรมตางๆและรูทันขาวสาร 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 35     รหัสวิชา ส20235 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวม  แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย  ในเรื่องการแสดงความ

เคารพ  การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคา  อนุรักษและสืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  

ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองปฏิบัติตน

เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการเสียสละ ความ

ซื่อสัตย หลักการทรงงานในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเอง  ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี   

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวม  แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย 

 2. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

 3. เห็นคุณคา  อนุรกัษ สืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และ   

ภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน  ศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
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 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 36     รหัสวิชา ส20236 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการใชสิทธิหนาที่  การใชเสรภีาพ

อยางรับผิดชอบ  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  มีสวนรวมและรบัผิดชอบในการตัดสินใจตอ

กิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ี  ใฝหาความรู  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันใน

ภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกันทามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาวาจาดูหม่ิน

ผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน  มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางการปองกันปญหาความ

ขัดแยงในเรื่องทัศนคติ  ความคิด  ความเชื่อ  ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. มีสวนรวมและรบัผดิชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบการทําหนาท่ีของ             

บุคคล  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยง 
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 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม    5   ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 1     รหัสวิชา  พ21101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสาํคัญและวิธีการดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบตอมไรทอท่ีมีผลตอสุขภาพ

การเจริญเติบโตใหทํางานเปนปกติ และพัฒนาการของวัยรุน ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ

มาตรฐานและปจจัยท่ีเก่ียวของในแนวทางการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัยการปรับตัวและการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ ปฏิเสธเพื่อ

ปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ หลักการเคล่ือนไหวการออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และ

กีฬาสากลอยางถูกตองผูเรยีนไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทาง

กายและกีฬาทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา 

ระเบียบขอตกลงในการเขารวมกิจกรรมทางกาย เลนเกม และกีฬา เลือกเขารวมเลนกีฬาตามความ

ถนัดความสนใจอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งมีการประเมินการเลนของตนและผูอื่นสามารถวาง

แผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ รวมมือในการเลนเกมการเลนกีฬา 

  โดยใชกระบวนการเรียนรู การสืบคนหาขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การเปรียบเทียบ การฝกหัด

ปฏิบัติการออกกําลังกาย การนําไปประยุกตใช และมีทักษะการปฏิเสธการปองกันตัวการถูกลวง

ละเมิดทางเพศ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน มีนํ้าใจนักกีฬา รัก

ความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริตอยูอยางพอเพียง เห็นคุณคาในการพัฒนาตนเองใหดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3, ม.1/4 

 พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

 พ.3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

 พ 4.1 ม.1/4 

 

รวม 16 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 2    รหัสวิชา  พ21102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการรูจักควบคุม

น้ําหนักตนใหอยูในเกณฑมาตรฐานสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบวิธี

ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัยลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกัน

การติดสารเสพติดความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุวิธีการชักชวนผูอ่ืน

ใหลดละเลิกสารเสพติด หลักการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

อยางถูกตอง การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาท้ังประเภทบุคคล 

และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา ระเบียบขอตกลงในการเขารวม

กิจกรรมทางกาย เลนเกม และกีฬา เลือกเขารวมเลนกีฬาตามความถนัดความสนใจ วางแผนการรกุ

และการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ ในการเลนเกมการเลนกีฬา 

  โดยใชกระบวนการเรียนรู การสืบคนหาขอมูล การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงขอมูล การฝกหัด

การวางแผน การปองกัน การหาวิธีการ ปฏิบัติการออกกําลังกาย การนําไปประยุกตใช 

มีทักษะการปฏิเสธ การปองกันตนเอง จากสารเสพติด อุบัติเหตุ มีการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน 

ใฝเรียนรู มีน้ําใจนักกีฬา มีวินยั รักชาติ รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะเห็นคุณคาความสําคัญในการ

พัฒนาตนเองใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ.3.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

 พ. 4.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 พ. 5.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม 17 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรยีนรู สุขศึกษา พลศกึษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 3       รหัสวิชา  พ22101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา เก่ียวกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการใหเหมาะสมกับวัยผลที่เกิดจาก

การวางแผนชีวิตเพื่อใหครอบครัวมีความสุขและหลักการเคล่ือนไหวในกีฬาสากลและกีฬาไทย 

การละเลนพ้ืนบานในทองถ่ิน การออกกําลังกายการเลนเกม มีความรูเบ้ืองตน ทักษะการเลน กลวิธี

การเลนการแขงขันและกติกาที่สําคัญของกีฬาแตละประเภทการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายโดย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงแกไขพัฒนาใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิดสราง

ความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุมกระบวนการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสรมิคุณลักษณะที่

พึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยมและ

ทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย การเลนเกม 

การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลนอยางมีน้ําใจเปน

นักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 

 พ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

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

 

รวม 15 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 4        รหัสวิชา  พ22102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาการใชบริการทางสุขภาพอยางมีเหตุผลผลของการใชเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพและความ

เจริญกาวหนาทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพความสัมพันธของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตลักษณะอาการเบ้ืองตนของผูมปีญหาสุขภาพจิตการจัดการกับอารมณและความเครยีด รู

สมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดปจจัยและแหลง ที่ชวยเหลือฟนฟูผูติดสาร

เสพติด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง สถานการณคับขันที่จะนําไปสูอันตรายตอ

ชีวิต และมีทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว ในการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลกิจกรรม

นันทนาการทั้งประเภทบุคคลและทีมประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬา

และกิจกรรมในชีวิตประจําวันกาเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ที่เกิดจาก

การออกกําลังกายตลอดจนการเขารวมออกกําลังกายเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ แนวทางใน

การพัฒนาตนเอง กฎกติกา และขอตกลงในการเลนกีฬาที่เลือกแผนการรุกและการปองกันในการเลน

กีฬาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิดสราง

ความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุมกระบวนการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยมและ

ทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย การเลนเกม 

การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลนอยางมีน้ําใจเปน

นักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

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

 พ 4.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 พ 5.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

 

รวม 19 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 5        รหัสวิชา  พ23101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ

สติปญญาแตละชวงของชีวิต อนามัยแมและเด็กการวางแผนครอบครวัและวิธการปฏิบัติตนผลกระทบ

ตอการตั้งครรภ แนวทางปองกันความขัดแยงในครอบครัวอาหารที่เหมาะสมกับวัยๆโดยคํานึงถึงความ

ประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการถูก

ละเมิดทางเพศ การดาํเนินชีวติและการต้ังครรภ ตัดสินใจแกปญหาชีวิตดวยวิธีท่ีเหมาะสม มีความรู

ความเขาใจพฤติกรรมสุขภาพ การปองกัน การรกัษาโรค การดํารงสุขภาพ รวมทั้งดูแลสขุภาพชุมชน

และสิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพคณุคาและความสําคัญของภาวะสมดุลระหวาง

สุขภาพกายและสุขภาพทางจิต การจัดการกับอารมณและความเครียด ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัย

เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ สรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตัดสินใจ 

และแกไขปญหาภัยอันตรายที่กําลังเผชิญ   

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ1.1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.2  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.4  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.5  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 6        รหัสวิชา  พ23102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่  เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเลนกีฬาไทย

และกีฬาสากล  อยางถูกตองและสนุกสนาน  โดยใชหลักวิทยาศาสตร หลักและวิธีสรางสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถทางกลไก การพักผอนและนันทนาการ  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ กติกา 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิตนเองและผูอ่ืน ใหความรวมมือในการแขงขันกีฬาและการทํางาน

เปนทีมดวยความมุงม่ันและมีน้ําใจเปนนักกีฬา จนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ืออยูในสงัคมและดํารงชีวิต

ประจําวันอยางมีความสุข 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ3/1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

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

 

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  พ21201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาฟุตซอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและ

การแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาฟุตซอล ดวยความมี

น้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาฟุต

ซอล บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาฟุตซอลเขารวมกิจกรรมการ

แขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนํา

หลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

   โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคต ิคณุธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอลได 

 2. บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง  สไลด  การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวการหยุดการครอบครองลูกการหมุนลูกสําหรับการเลนกีฬาฟุต

ซอลไดอยางถูกตอง 

 4. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกฟุตซอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 5. ปฏิบัติทักษะในการยิงประตูทักษะการหลอก หลบ และการปองกันในการเลนกีฬา ฟุตซอลได

อยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 6. อธิบายวิธีการเลนเปนทีมของกีฬาฟุตซอลไดถูกตอง 

 7. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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 8. อธิบาย การเปลี่ยนตัว  กําหนอดเวลา  การโยนโทษ  การทําฟาลว  ไดอยางถูกตอง 

 9. อธิบายหลักปฏิบัติขณะขานสัญญาณของผูตัดสินไดอยางถูกตอง 

 10.รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 2       รหัสวิชา  พ21202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจ  ในกีฬาวอลเลยบอล  เรื่อง  หลักการ  รูปแบบ กฎ กติกา และ

การเคลื่อนไหว  ความปลอดภัย กลวิธีการเขารวมและแขงขันวอลเลยบอลชายหาดยอมรับ  และเห็น

คุณคาในการเลนวอลเลยบอลชายหาด  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ  กติกา  รับผิดชอบตามบทบาท

และหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย  ใหความรวมมือ  เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา  ชื่นชมสุนทรียภาพในการเลน 

การดู และการแขงขัน  เปนประจําอยางสมํ่าเสมอมีความรู ความเขาใจ  รูจักวางแผน  เลือก  ปฏิบัติ 

ปรับปรุงแกไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต โดยใชกิจกรรมการเลน

วอลเลยบอลชายหาด เพื่อใหเปนผูท่ีมสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพท่ีดี 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 

ผลการเรียนรู 

 1. รูและเขาใจประวัติการเริ่มตนของกีฬาวอลเลยบอล อธิบายประวัติกีฬาวอลเลยบอลชายหาดใน

ทวีปเอเชียและในประเทศไทยได 

 2. รูและอธิบายทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะการแตะชูลูกวอลเลยบอลชายหาดดวยมือลางสองมือ

และดวยมือบนสองมือและปฏิบัติได 

 3. รูและอธิบายทักษะการเสิรฟลูกวอลเลยบอลชายหาดดวยมือลาง  มือบน การกระโดดเสิรฟและ

ปฏิบัติได 

 4. รูและสามารถอธิบายวิธีการกระโดดตบลูกวอลเลยบอลชายหาดและปฏิบัติได 

 5. อธิบายความหมายของคําวาการสกัดกั้นลูกวอลเลยบอลชายหาดและปฏิบัติได 

 6. รูและสามารถอธิบายตาํแหนงของการเลนทีมได 

 7. อธิบายกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 
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 8. อธิบายการติดตั้งอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในสนามกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

 9. อธิบายกติกาเก่ียวกับผูมีหนาที่เก่ียวของกับการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาดรวมทั้ง             

เจาหนาท่ีตาง ๆ และการตัดสนิของกรรมการได 

 10.รูและอธิบายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 3       รหัสวิชา  พ22201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาตะกรอ

ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืนและสังคม  มีความเขาใจ

ในประวัติตะกรอ  ความปลอดภัยในการเลนตะกรอ กฎ กติกา กีฬาตะกรอมีทักษะในการเลนกีฬา

ตะกรอหลักการรูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและการแขงขันแสดงออกถึงการมี

มารยาท  ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติ

ทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี รวมกิจกรรมทางกายและกีฬาตะกรออยางมคีวามสุข ชื่นชมคุณคา 

และความงามของการกีฬาตะกรอเขารวมกิจกรรมการแขงขัน  และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานยิมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอในยุคเริ่มตนและประกีฬาตะกรอในประเทศไทยได

อยางถูกตอง 

 2. บอกประโยชนของกีฬาตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 3. บอกมารยาทของนักกีฬา ของผูชม ที่ดีไดอยางถูกตอง 

 4. บอกการบํารุงรักษาอุปกรณและบํารุงรักษาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

 5. ปฏิบัติทากายบริหารเพ่ืออบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 

 6. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกลามเนื้อในทาตางๆไดอยางถูกตอง 
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 7.ผูเรียนรูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 8. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกขางเทาดานหรือลูกแปรไดอยางถูกตอง 

 9. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกหลังเทาไดอยางถูกตอง 

 10. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตอง 

 11. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยเขาไดอยางถูกตอง 

 12. ผูเรียนรูและปฏิบัติการสงลูกหรือการเสิรฟลูกแบบตางๆไดอยางถูกตอง 

 13. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกาการแขงขันตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 

รวม  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 4       รหัสวิชา  พ22202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาตะกรอ

ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืน และสังคม  มีความเขาใจ

ในประวัติตะกรอ  ความปลอดภัยในการเลนตะกรอ กฎกติกา กีฬาตะกรอมีทักษะในการเลนกีฬา

ตะกรอ หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและการแขงขันแสดงออกถึงการมี

มารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี  รวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาตะกรออยางมคีวามสุข  ช่ืนชมคณุคา 

และความงามของการกีฬาตะกรอเขารวมกิจกรรมการแขงขัน  และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอในยุคเริ่มตนและประวัติกีฬาเซปกตะกรอประเทศไทย

ไดอยางถูกตอง 

 2. บอกประโยชนของกีฬาเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 3. บอกมารยาทของนักกีฬา ของผูชม ที่ดีไดอยางถูกตอง 

 4. บอกการบํารุงรักษาอุปกรณและบํารุงรักษาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

 5. ปฏิบัติทากายบริหารเพ่ืออบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 

 6. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกลามเนื้อในทาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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 7. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 8. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกขางเทาดานหรือลูกแปรไดอยางถูกตอง 

 9. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกหลังเทาไดอยางถูกตอง 

 10. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตอง 

 11.ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยเขาไดอยางถูกตอง 

 12.ผูเรียนรูและปฏิบัติการสงลูกหรือการเสิรฟลูกแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 13.ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกาการแขงขันเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 

รวม  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 5       รหัสวิชา  พ23201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการ

เลนและการแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดี รวมกิจกรรมทางกายและ

เลนกีฬาบาสเกต บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาบาสเกตบอลเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

โดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอลในสหรัฐอเมริกา ไทยและระบุชื่อการแขงขัน

ระดับนา ชาติของกีฬาบาสเกตบอลได 

 2. บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง สไลด การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวการหยุดการครอบครองลูกการหมุนลูกสําหรับการเลนกีฬา

บาสเกตบอลไดอยางถูกตอง 

 4. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกบาสเกตบอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 5. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 6. รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

รวม  6  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 6       รหัสวิชา  พ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการ

เลนและการแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดี รวมกิจกรรมทางกายและ

เลนกีฬาบาสเกต บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาบาสเกตบอลเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

โดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1.บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง  สไลด  การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 2. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกบาสเกตบอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 3. ปฏิบัติทักษะในการยิ่งประตูทักษะการหลอก  หลบ  และการปองกันในการเลนกีฬา

บาสเกตบอลไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 4. อธิบายวิธีการเลนเปนทีมของกีฬาบาสเกตบอลไดถูกตอง 

 5. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตางๆไดอยางถูกตอง 

 6. อธิบายการขอเวลานอก การเปลี่ยนตัว กําหนอดเวลา การโยนโทษ การทําฟาลว ไดอยาง

ถูกตอง 

 7. อธิบายหลักปฏิบัติขณะขานสัญญาณของผูตัดสินไดอยางถูกตอง 
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 8. รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  ศลิปะพื้นฐาน 1       รหัสวิชา  ศ21101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอมโดยใช ความ

เขาใจในเรื่องทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ 

ความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพ แสดงใหเห็นระยะใกลไกลเปน 3 มิติ ระบุและ

บรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่นตนเอง จากอดีตจนถึงปจจุบัน 

อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรทีี่มา จาก

วัฒนธรรมท่ีตางกัน รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การรองเพลงดวยบทเพลงท่ี 

หลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ อธิบายบทบาท

ความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอสังคมไทยระบุความหลากหลาย ขององคประกอบดนตรีใน

วัฒนธรรมตางกันอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของ

ผูชม ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลปและการละครในรูปแบบงายๆ   

ระบุปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละคร พื้นบาน 

บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ 1.2  ม.1/1 

 ศ 2.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ศ 2.2  ม.1/1, ม.1/2 

 ศ 3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 

 

รวม  15 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 2      รหัสวิชา  ศ21102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรือกราฟกอ่ืนๆในการนําเสนอ

ความคิดและขอมูลประเมินงานทัศนศิลปและบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ืนโดย

ใชเกณฑที่กําหนดใหระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ ในประเทศไทยเปรียบเทียบ

ความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลแสดงความ

คิดเห็นท่ีมีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง – เบาแตกตางกันเปรยีบเทียบ

อารมณความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท น าเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปราย

ลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม ใชเกณฑสําหรับประเมินคณุภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟง ใชและ

บํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบอธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของ

ดนตรทีี่มีตอสังคมไทย ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู     ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1 ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6  

 ศ1.2   ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ2.1   ม. 1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 

 ศ3.1  ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  12  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ศ22101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของทัศนศิลปท่ีเลือกมา บรรยาย เกี่ยวกับ

ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน วาด ภาพ

ดวยเทคนิคท่ีหลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ สรางเกณฑในการประเมินและ 

วิจารณงานทัศนศิลปนําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานเปรียบเทียบการใช

องคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกับ อาน เขียนตัวโนตไทย และโนตสากลท่ีทีเคร่ืองหมาย

แปลงเสียง ระบุปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ

ดนตรใีนวัฒนธรรมของประเทศตางๆอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร วิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่น โดยใช

นาฏยศัพทหรือศัพทการละคร ท่ีเหมาะสม  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตางๆ อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละคร  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู     ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4    

 ศ 1.2   ม.2/1 , ม.2/2  

 ศ 2.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3     

 ศ 2.2   ม.2/1   

 ศ 3.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ศ 3.2   ม.2/1 

 

รวม14 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ศ22102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณาเพื่อ

โนมนาวใจและนําเสนอตัวอยางประกอบการสรางเกณฑในการประเมินและวิจารณงานทศันศิลปนํา

ผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานรองเพลง เลนดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณ

ของเพลงและความรูสึกที่มีตอบทเพลงท่ีฟงประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจาก

การฝกปฏิบัติระบุงานอาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละครเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงการ

แสดง เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศลิปและการละครกับสาระการเรยีนรูอื่น ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู        

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางมั่นใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1   ม.2/5, ม.2/6 , ม.2/7 

 ศ1.2   ม.2/3 

 ศ2.1  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 ศ2.2   ม.2/2 

 ศ3.1  ม.2/4, ม.2/5 

 ศ 3.2  ม.2/2, ม.2/3 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 5      รหัสวิชา  ศ23101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  บรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปท่ีเลือกมาโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการ 

ออกแบบและบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปนในการสรางงานทัศนศลิป วิเคราะห และบรรยาย 

วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ มีทักษะใน

การสรางงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงาน 

ทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางงานทัศนศิลปท่ี 2 มิติและ 3 มิติเพื่อถายทอดประสบการณ

และจินตนาการ  ศึกษาและอภิปรายงานทัศนศิลปท่ีสะทอนคุณคาของวัฒนธรรมเปรียบเทียบ

องคประกอบที่ใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น รองเพลง เลนดนตรีและรวมวงโดยเนนเทคนิคการ

รอง การเลน การแสดงออก และคุณภาพเสียง แตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ บรรยายวิวัฒนาการของ

ดนตรแีตละยุคสมัย ระบุโครงสรางของบทละครในการใชศัพททางการละคร ใชนาฏยศัพทหรือศัพท

ทางการ ละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจําวันและใน

การแสดง มีทักษะในการใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง มีทักษะในการแปลความและการ

สื่อสารผานการแสดง  ออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อแสดงนาฏศิลปและ

ละครท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ศ 1.2   ม.3/1 

 ศ 2.1   ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 ศ 2.2   ม.3/1 

 ศ 3.1   ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 ศ 3.2   ม.3/1 

รวม16  ตัวชี้วัด  



180 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 6      รหัสวิชา  ศ23102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการ

ออกแบบวิเคราะหและอภิปรายรูปแบบเน้ือหาและคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืนหรือของ

ศิลปน สรางสรรคงาน ทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชพีที่

เก่ียวของกับงานทัศนศิลปและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เลือกงานทัศนศิลปโดยใช

เกณฑที่กําหนดข้ึนอยางเหมาะสมและนําไปจัดนิทรรศการเปรียบเทียบความแตกตางของงาน

ทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลอธิบายเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบ

ดนตรใีนการสรางสรรคงานดนตรีของตนเองเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรขีองตนเอง

และผูอ่ืน อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่

เหมาะสมโดยการบูรณาการกบักลุมสาระการเรียนรูอื่นอภิปรายลักษณะเดนท่ีทําใหงานดนตรีนั้นไดรับ

การยอมรับวิจารณและเปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่มีความแตกตางกันโดยใชความรูเรื่ององคประกอบ

นาฏศิลปรวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาที่ตาง ๆ นําเสนอแนวคิดจากเน้ือเรื่องของการแสดงท่ี

สามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันอธิบายความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลปและการละครใน

ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1  ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11 

 ศ1.2  ม.3/2 

 ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 ศ 2.2  ม.3/1 

 ศ3.1   ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 

 ศ3.2   ม.3/2 , ม.3/3 

รวม  15 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 1               รหัสวิชา  ศ21201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษา วิเคราะห การใชองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ ในการเขียนภาพ การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณ เทคนิคการสรางสรรคผลงาน การจัดภาพและฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ 

น้ําหนัก ระยะใกล-ไกล 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการวาดภาพ 

 2.  อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการเขียนภาพได 

 3.  มีทักษะการเขียนภาพตามความคดิสรางสรรคและจินตนาการได 

 4.  บอกหลักการและเทคนิคการสรางสรรคงานได 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6.  ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  ศ21202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ใหมีความรูความเขาใจสามารถจําแนกความแตกตางลักษณะและประเภทของ

เครื่องดนตรีไทย การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทย วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงรองและ

เสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันจากความรูสึกในการรับรู หลักการฟงเพลงและ

ดนตรกีารนําความรูและเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถอาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล 

 2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

 3. สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

 4. แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบา 

แตกตางกัน 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 2                รหัสวิชา  ศ21203  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบศิลปทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการระบายสี  วัสดุอุปกรณและเทคนิคการ

สรางสรรคผลงาน การจัดภาพ ทฤษฎีสี และฝกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี แสดงรูปแบบมิติ 

ระยะใกล-ไกล  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการวาดภาพ 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการระบายสี 

 3. มีทักษะการเขียนภาพตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการระบายสีได 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรปูแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 2     รหัสวิชา  ศ21204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ใหมีความรูความเขาใจสามารถจําแนกความแตกตางลักษณะและประเภทของ

เครื่องดนตรีไทย การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทย วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงรองและ

เสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันจากความรูสึกในการรับรู หลักการฟงเพลงและ

ดนตรกีารนําความรูและเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล 

 2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

 3. สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

 4. แสดงความคิดเห็นท่ีมีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ และความดัง - เบา             

แตกตางกัน 

 

รวม   4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 3     รหัสวิชา  ศ22201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะหรวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว  3 มิติโดยเนนความเปน

เอกภาพ  ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนํามาใชในงานปน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการปนรูปทรง 2 มิติ 3 มิติโดยเนนความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืนและสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

 3. มีทักษะการปนตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการปนได 

 5. บอกหลักการปนได 

 6. ฝกปฏิบัติการปนที่แสดงรูปแบบ มิติ ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม    6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ดนตรีเพิ่มเติม 3     รหัสวิชา  ศ22202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ตามบทเพลง โดยประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรขีองตนเอง หลังจากการ

ฝกปฏิบัติสามารถรองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย 

สรุปความรู ความเขาใจเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได  

 2. รูและประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

 3. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 4. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 4               รหัสวิชา  ศ22203 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะหการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ

สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการปน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการปนได 

 3. มีทักษะการการผสมผสานวัสดตุาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบสราง

งานทัศนศิลปทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการปน 

 5 .ถายทอดประสบการณและจินตนาการสรางสรรคงานทัศนศิลปส่ือความหมายเปน เรื่องราวโดย

ประยุกตใชทัศนธาตุ 

 6. ฝกปฏิบัติการปนที่แสดงรูปแบบ มิติ  ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม   6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 4     รหัสวิชา  ศ22204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ตามบทเพลง โดยประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรขีองตนเอง หลังจากการ

ฝกปฏิบัติสามารถรองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย 

สรุปความรู ความเขาใจเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได   

 2. รูและประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

 3. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 4. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 5     รหัสวิชา  ศ23201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ

สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 2. อธิบายการเทคนิคและวิธีการออกแบบได 

 3. มีทักษะ ประสบการณและจินตนาการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปน เรื่องราวโดย

ประยุกตใชทัศนธาตุได 

 5. บอกหลักการในการออกแบบงานได 

 6. ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางงาน 2 มิติและ 3 มิติ และสามารถอธิบายสื่อความหมายงานได 

 

รวม  6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 5     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง โดยแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ พัฒนาการทักษะทางดนตรี

ของตนเองสามารถรองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การ

แสดงออก และคุณภาพสียงโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู ความเขาใจ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรปุความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฎีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได 

 2. รูเขาใจการแตงเพลงสั้นๆ จังหวะงายๆ 

 3. รองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และ

คุณภาพเสียง 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศกึษา เรียนรูและฝกปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ 

รูปแบบทัศนธาตุและองคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลป นํา

เทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหมๆในการสรางงาน การประยกุตใชสื่อวัสดุอุปกรณการรับรูทาง

สุนทรียภาพจากงานศิลปะและธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อความรูความเขาใจในการศึกษาตอและใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. เขาใจและสามารถออกแบบวิธีการส่ือความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและ

องคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลปได 

 2. นําเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการสรางงานทัศนศิลป 

 3. ประยุกตใชสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทัศนศิลปมากยิ่งข้ึน 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการออกแบบได 

 5. ฝกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบภาพไดอยางถูกตอง 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง โดยแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ พัฒนาการทักษะทางดนตรี

ของตนเองสามารถรองเพลงเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก 

และคุณภาพสียงโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรปุความรู ความเขาใจเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได 

 2. รูเขาใจการแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ 

 3. รองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออกและคุณ

ภาพสียง 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  เรียนรูและฝกปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รปูแบบ

ทัศนธาตุและองคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลป นําเทคโนโลยี  

เทคนิควิธีการใหม ๆ ในการสรางงาน การประยุกตใชสื่อวัสดุอุปกรณการรบัรูทางสุนทรียภาพจากงาน

ศิลปะและธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อความรูความเขาใจในการศึกษาตอและใชในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1.  เขาใจและสามารถออกแบบวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและ 

 องคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลปได 

 2. นําเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการสรางงานทัศนศิลป 

 3.ประยุกตใชสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทัศนศิลปมากยิ่งขึ้น 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการออกแบบได 

 5. ฝกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบภาพไดอยางถูกตอง 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 1           รหัสวิชา  ง21101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหาและทักษะ

การแสวงหาความรูเพ่ือใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 2           รหัสวิชา  ง21102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม  ทกัษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหา  ทักษะการคิดสรางสรรค  การอภิปราย  และทักษะการแสวงหาความรู 

เพื่อใหรูและเขาใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด  ซ่ือสัตย 

อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 3           รหัสวิชา  ง22101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 4          รหัสวิชา  ง22102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม  ทกัษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหา  ทักษะการคิดสรางสรรค  การอภิปราย  และทักษะการแสวงหาความรู 

เพื่อใหรูและเขาใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด  ซ่ือสัตย 

อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 5           รหัสวิชา  ง23101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 6           รหัสวิชา  ง23102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา ทกัษะการคิดสรางสรรค การอภิปราย และทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจ 

การทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน มุงมั่น มีคุณธรรม

และจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอม ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการ

ทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  อ21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนาํ และคํา ชี้แจงงาย ๆ 

อานออกเสียงขอความไดถูกตองตามหลักการอาน อานนิทานและบทรอยกรองสั้น ๆ เลือกระบุ

ประโยคและขอความสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงจับใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและอาน สนทนา

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและแสดงความปฏิเสธ กิจกรรมตาง ๆ ใกลตัว พูดบรรยาย

เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม ใกลตัว สรุป วิเคราะห เรื่องที่อยูในความ

สนใจของสังคม ใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู

ประเพณีของเจาของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตางเร่ืองการออกเสียง ประโยคชนิดตาง ๆ 

การใชเครื่องหมายวรรคตอน การลํา ดับคํา ตามโครงสรางประโยคของเจาของภาษา อังกฤษกับ

ภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันสาํคัญ และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษากับของไทย 

คนควารวบรวมสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรูและนํา 

เสนอดวยการพูด การเขียน ใชภาษา สื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจํา ลองท่ีเกิดขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นํา ความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 

 ต 3.1  ม.1/1 

 ต 4.1  ม.1/1 
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 ต 4.2  ม.1/1 

 

รวม 20 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  อ21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงงาย ๆ อานออกเสียงขอความ นิทาน และบท

รอยกรองสั้น ๆ ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง เลือกระบุประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียง จับใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและอาน สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เร่ืองใกลตัว ประสบการณ พดูและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ เสนอ ตอบรับและ

ปฏิเสธเก่ียวกับขอมูลสถานการณตาง ๆ ใกลตัวและในทองถ่ิน พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประ

จาวันและเร่ืองที่อยูในความสนใจของสังคม ใชภาษา นํ้าเสยีง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษา เก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิต

ความเปนอยูประเพณีของเจาของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตางเรื่องการออกเสียง 

โครงสราง สาํนวนประโยคชนดิตาง ๆ เปรียบเทียบ ชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ วัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย คนควา สืบคนความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง

เรียนรู นาเสนอดวยการพูด การเขียน การใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง สถานการณจําลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การนําเสนอ

ขอมูล และการฝกปฏิบัติ ตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนา

เสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวัน มคุีณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ต 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ต 1.3   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.2   ม.1/1 , ม.1/2 

 ต 3.1  ม.1/1 

 ต 4.1   ม.1/1 
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 ต 4.2  ม.1/1 

 

รวม 20 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  อ22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและใชภาษา น้าํเสียง กริยาทาทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารใน

สถานการณจาํลอง  สถานการณจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการ

คนควา โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คาํขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ  สื่อท่ีไม

เปนความเรียง ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภทส่ิงพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต 

บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ท่ีอานและฟงในเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร 

เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟาอากาศออกเสียงคํา วล ีประโยค บทสนทนา บทอานสั้น ๆ ตาม

หลักการออกเสียงสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลใชคําขอรองใหคําแนะนําแสดงความตองการ ขอ ตอบรับ 

ตอบปฏิเสธความชวยเหลือแสดงความรูสึกดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล 

  โดยใชการพูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสาํคัญ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 

ประสบการณ เขาใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาบรรยายความเปนมาของวันสําคัญ 

เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝรูใฝเรยีน มีวินัยในตนเองและมีจิต

สาธารณะ มีความรกัและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 , 2/2 

รวม   21   ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  อ22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาและเขาใจน้าํเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดาน

ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงไดเหมาะสม

กับเน้ือหาท่ีอาน ตีความวิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความสารคด ีบันเทิงคดี สื่อความที่เปน

ความเรียง ในแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ในหัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ 

การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดง

ความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู  และใหเหตุผล เกี่ยวกับเร่ืองราว

ตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน อนาคต โดยใชประโยชนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  สื่อการเรียนทาง

ภาษา แลผลจากการฝกทักษะตาง ๆ แสวงหาวิธีการเรียน ที่เหมาะสมกับตนเอง  สามารถนําขอมูล

ความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโนมนาว ตอรองเก่ียวกับประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ ใน

ทองถ่ินดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพนาํเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น  

โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลดิเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบ นํา

ความรูดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อไปใชอยางมวีิจารณญาณ เห็นประโยชนของความรู  

ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายการเขาสูสังคม

อาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน 

  โดยใชการฟง พูด อาน เขียน คําชี้แจง คาํบรรยาย คาํแนะนํา ตลอดจนเขาใจภาษาและภาษา

ในการสื่อสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวฒันธรรมของเจาของภาษา เขาใจตีความ 

ขอมูลขาวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ใชภาษาเพือ่การสื่อสาร

ตามสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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  
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 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 , 2/2 

 

รวม   21   ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  อ23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและปฏิบัติตามและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอยางถูกตองเหมาะสม

ตามกาลเทศะ อานออกเสียงคําศัพท สํานวน ประโยค ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้น ๆ 

ไดถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุและเขียนหัวขอเรื่อง ใจความสาํคัญ และสื่อท่ีไมใชความเรียง 

รูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและอาน พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบพูด

สนทนาและเขียนบรรยายขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัวสถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความ

สนใจของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลอืกใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทาง 

อธิบายเปรียบเทียบเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับวัฒนธรรมของไทย เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ คนควา รวบรวม และ

สรุปขอมูล ขอเท็จจริง แลวนําเสนอดวยการพูดและการเขียนท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น 

จากแหลงเรียนรูและสื่อสารในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยาง

ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

  โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา  การเปรียบเทียบ การนําเสนอขอมูล และการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถายโอนความรูสึก

และนําไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต1.1  ม.3/1 , ม.3/2 

 ต1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ต1.3  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 ต2.1   ม.3/1, ม.3/2 

 ต2.2  ม.3/1 

 ต3.1  ม.3/1 

 ต4.1   ม.3/1 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด  



210 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  อ23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ ฟง  พูด  อาน  และเขียน  โดยใชคําศัพท สํานวน และโครงสราง

ทางภาษา  พูดและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียง ระบุใจความสําคัญ รายละเอียด แสดงความคิดเห็น   

ขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรูสึกเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับเหตุการณใน

ชีวิตประจําวัน  เขารวมกิจกกรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  สามารถสืบคนขอมูลจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส  และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

ประเมินการฟง พูด อาน และเขียน 

  โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา การเปรียบเทียบ การนําเสนอขอมูล และการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถายโอนความรูสึกและนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต. 1.1  ม.3/3 ,ม.3/4 

 ต. 2.1  ม.3/3 

 ต. 2.2  ม.3/2 

 ต. 3.1  ม.3/1 

 ต. 4.1  ม.3/1 

 ต. 4.2  ม.3/1,ม.3/2 

 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 1      รหัสวิชา  ก21201  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาตัวอักษรเกาหลีและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและคําศพัทข้ันพื้นฐาน 

จํานวนนับและจํานวนแสดงลาํดับ การทักทายอยางงาย การพูดคุยเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองราวงายๆ

ในชีวิตประจําวันตารางและกิจวัตร การซ้ือขายสินคา 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ฟงภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยกุตได 

 2. ออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตของฮันกึลไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

 

รวม 2 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 2      รหัสวิชา  ก21202  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 2     เวลา 20  ชั่วโมง    

 

  ศึกษาโครงสรางคํากิริยาและกาลขั้นพื้นฐานรูปประโยคท่ีซับซอนยิ่งข้ึนบอกรายละเอียด

เก่ียวกับสิ่งของคนและสถานที่การโตตอบในสถานการณตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลวในการแสดงความตองการที่ไมซับซอน 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ           สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 3      รหัสวิชา  ก22201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20  ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองตน ในกรณีท่ีจําเปนตองใชภาษานีใ้นการ

ทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันแบบงาย 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร  

เห็นคุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 4      รหัสวิชา  ก22202 จํานวน0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี 1 โดยเนนในดานการฟงและการพูด นักเรียนจะไดรบัการ

ฝกฝนใหใชภาษาเกาหลีในขอบขายที่กวางขึ้น ฝกสนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชพีอยางงาย ๆ และท่ีใช

อยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 

 2. สนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชีพอยางงาย ๆ และที่ใชอยูเสมอ 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 5      รหัสวิชา  ก23201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสาํนวนท่ีใชในการ

บริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดสํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเที่ยว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 6      รหัสวิชา  ก23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะดานการฟงและการพูด ในสถานการณจาํลองในการปฏิบัติงานท้ังใน

โรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน ทั้งในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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รายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

 

  



218 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู -          สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู : IS1 

รหัสวิชา  I21201 (Research and Knowledge Formation: IS1) จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ ตั้งประเด็นปญหา/ต้ังคําถาม ในเรื่องท่ีสนใจโดยเร่ิมจากตนเอง 

เช่ือมโยงกับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตรสาขา  

ตาง ๆ คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ออกแบบ

วางแผนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม ทํางานบรรลุผลตามเปาหมายภายใน

กรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดยการกํากับดูแลชวยเหลือของครูอยางตอเน่ือง สังเคราะหสรุปองค

ความรู และรวมกันเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาอยางเปนระบบ  

  โดยใชทักษะคดิวิเคราะห ทักษะคิดสังเคราะห ทักษะคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 

กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยการปฏิบัติเปนรายบุคคลหรือ

กลุมเพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู เปรียบเทียบเช่ือมโยงองคความรู  สังเคราะห สรุป 

อภิปราย เพื่อใหเห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ตั้งประเด็นปญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชนทองถ่ินและประเทศ 

 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปญหาท่ีตนเองสนใจ 

 3. ออกแบบ วางแผน กําหนดขอบเขต ลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และระบุ

แหลงที่มาของขอมูลไดถูกตอง 

 5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 

 6. จัดกระทําขอมูล แปลความหมาย และวิเคราะหขอคนพบดวยสถิติที่เหมาะสม 

 7. สังเคราะห สรุปองคความรู ดวยกระบวนการกลุม 

 8. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูจากการคนพบดวยตนเองหรือกลุม  

 9. บอกประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

รวม 9 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู -         สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การส่ือสารและการนําเสนอ : IS2 

รหัสวิชา  I21202(Communication and Presentation: IS2) จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

เงื่อนไขการเรียน : ผูเรียนตองผานการเรียนรายวิชา I21201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

มากอน 

 

  ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบ จากขอมูลองคความรู จาก

การศึกษาคนควา ในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation) โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใชคาํจํานวน 

2,500 คํา มีการอางอิงแหลงความรูที่เชื่อถือไดอยางหลากหลาย เรียบเรยีงและถายทอดอยางชัดเจน 

เปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุม (Oral Panel 

Presentation) 

  โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ เห็นประโยชนและคุณคาในการ

สรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 

 2. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา 

 3. นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเดน็ท่ีเลือกในรปูแบบเด่ียว(Oral Individual Presentation) 

หรือกลุม (Oral Panel Presentation)โดยใชสื่อ อุปกรณ ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 4. เผยแพรผลงานสูสาธารณะในรูปแบบบทความวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ตพีิมพใน

เอกสาร วารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 

รายวิชา การนําองคความรูไปใชบริการสังคม: IS3  

รหัสวิชา      -(Global Education and Social Service Activity : IS3) จํานวน-หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  เปนกิจกรรมที่นําความรู หรือประยุกตใชความรูหรือประสบการณจากสิ่งท่ีศึกษาคนควาและ

เรียนรูจากรายวิชาเพิ่มเติมการศกึษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation – IS1) และการสือ่สารและการนําเสนอ (Communication and Presentation - IS2) 

ไปสูการปฏิบัติในการสรางสรรคโครงงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือ

บริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทํางาน 

และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห  วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ 

โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบ

แทน เปนกิจกรรมท่ีใหมีความรูตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

เปาหมายการดําเนินกิจกรรม 

 1. วิเคราะหองคความรูหรือประสบการณจากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทาง

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมในระดับโรงเรียนและชุมชน 

 2. เขียนเปาหมาย วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 4. รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 

 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/ โครงการและแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 6. แสดงผลงานตอชุมชน 

 

รวม    6   เปาหมาย 

 

 



บทที่ 4 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   

  1. การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสินผล  

การเรยีนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)ดังน้ี 

   1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา    

รอยละ 80  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   2)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่โรงเรยีนกําหนด 

   3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวชิา 

   4) ผูเรยีนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดใน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเล่ือนชั้น ถาผูเรยีนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสรมิได ก็ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

  2. การใหระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับรายวชิาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตัง้แต 1 ขึ้นไป 

โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 คอนขางดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช 

50-54 1 ผานเกณฑข้ันต่ํา 

0-49 0 ต่ํากวาเกณฑ 
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  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการ

ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเย่ียม ดีและผาน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 

และไมผาน 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ียายสถานศึกษา เปล่ียนรูปแบบการศึกษา  

ยายหลักสูตรละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษา

ตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรยีนรูอื่นๆ  

เชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนทั้งน้ีนักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเน่ืองในโรงเรียนบานคายวทิยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวน

หนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนใน

ดานตาง ๆ  

 2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

 3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

 4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศกึษา/สถานประกอบการอ่ืน แลวนาํมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

 5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

 6.  การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

  6.1  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหนํารายวชิาหรือหนวยกิตท่ีมี

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวา

รอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับ

เทียบโอน 
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  6.2 กรณกีารเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน(ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับเทียบ

โอน 

  6.3 กรณกีารเทียบโอนท่ีนักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรบันักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

  ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนบานคายวิทยา 

 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู จะตองสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนสําหรับผูสอน โดยในการประเมินความรู และทักษะ

ตาง ๆ นั้นควรยึดบูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ มีรายละเอียดที่โรงเรียนตอง

ประเมิน ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  

 2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 นอกจากนี้  สิ่งท่ีโรงเรียนตองตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการเรียนรูและ 

การประเมินผลการเรียนรูท่ีครผููสอนดําเนินการน้ัน นาํสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี  โดยการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ดานนัน้ควรเปนการประเมินในลักษณะ 

บูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ   

 1.การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินผลการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดในหลักสูตร  ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการเรยีนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1 กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค โดยใหความสาํคัญของ

คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค ดังน้ี 

       1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระ 
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การเรียนรูภาษาตางประเทศ อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค เทากับ 70 : 30 

          2) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ และ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 

เทากับ 80 : 20 

  1.2 กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนเปนระดับผลการเรยีน 8 ระดับ(หนา 5) และกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินที่ยังไมสมบูรณ(ได ร) การไมมีสิทธิเขารบัการสอบ 

(ได มส) เปนตน (หนา 7) 

  1.3 กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม (หนา 10) การสอบแกตัวกรณีผูเรียนมีระดับ 

ผลการเรียน “0” (หนา 7) และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” “มส”

และ “มผ” (หนา 8-9) 

  1.4 กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมตัิผลการเรียนดังน้ี 

   1) ครูประจําวิชาสงผลการเรียน ปพ.5 (SGS) ท่ีหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู เพ่ือตรวจสอบ 

ตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

   2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวบรวม ปพ.5 ของครูในกลุมสาระการเรียนรูสงท่ีงานวัด

และประเมินผลการเรียนกลุมกลุมบริหารวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมกลุมบริหารวิชาการ 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีนกลุมกลุมบริหารวิชาการตรวจสอบความเรียบรอย เสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 

  1.5 กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเก่ียวของเชนครทูี่ปรึกษาผูปกครองและ

หนวยงานตนสังกัดดังนี้ 

   1) กลุมกลุมบริหารวิชาการจัดสงสําเนาเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล (ปพ.6) หลังการอนุมัติผลการเรียนแกครูที่ปรึกษา 

   2) ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับผูปกครองนักเรียน 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีน กลุมบริหารวิชาการ นาํผลการเรียนท่ีไดรับการอนุมัติ

แลวจัดทําเปนสรปุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อรายงานตอหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูผูอํานวยการ

โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดในลําดับตอไป 

 

 2. การประเมินการอาน คดิวิเคราะหและเขียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหมีการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนดังน้ันสถานศึกษาตองวางแผนการพฒันาความสามารถดานการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ควบคูไปกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 
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  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

   การพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  โรงเรยีนบานคาย

วิทยาไดกําหนดแนวดําเนินการ ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของโรงเรียนบานคายวิทยา

กําหนดผลการเรียนรู หรือความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จากกลุมสาระการเรียนรู

พรอมกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพ (ดีเย่ียมดีและผาน)ดังน้ี 

     1.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     1.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

     1.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพาก ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

     1.4 สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ท่ีอานอยางหลากหลาย 

     1.5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   2. ผูสอนแตละกลุมสาระออกแบบการประเมินเพ่ือประเมินความสามารถในการอาน คดิ

วิเคราะหและเขียน ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นปและการจัดการเรียนรูในแตละภาคเรยีนรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

   ครูประจําวิชาดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนโดยใชวิธีการบูรณาการ

ความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน เขากับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูใน

ทุกรายวิชา เม่ือนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละรายวิชาแลวมีผลการประเมินของ

ผูเรียนเปนผลงานในหนวยการเรียนรูน้ัน ใหนําผลการประเมินน้ันนับเขาเปนผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนของรายวิชานั้น ๆ ดวย 

 

  เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน  คดิวิเคราะหและเขียน 

   การวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินระดับคุณภาพ ใชฐานนิยม(Mode) แลวตัดสินผลตามเกณฑที่

กําหนด สงผลใหแกคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาตอไป 

   เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพดีเย่ียม ดีผาน และไมผานและ

ใหผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือการพัฒนา การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดบรรลุ
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เปาหมายของสถานศึกษา และใหมีเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑ

การใหคะแนน   

   โรงเรียนบานคายวิทยา ไดดาํเนินการดังนี้ 

   1. กําหนดระดับคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว ไดแก ดี

เยี่ยม ดี  และผาน 

   2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองกับความสามารถที่จะประเมิน  

    2.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    2.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานสื่อที่มีความซับซอน 

    2.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

    2.4  สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ท่ีอานอยางหลากหลาย 

    2.5  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

อานเพื่อการศึกษา 

คนควา เพิ่มพูน

ความรู 

ประสบการณและ

การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราว 

จากเรื่องที่อาน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอานเปน

ประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราวจากเรื่อง

ท่ีอานไดเหมาะสม  

- ฝกอานและ

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

 

- ไมฝกอานและ 

ไมรวมกิจกรรม 

รักการอาน 

 ไดเหมาะสม 

ไมวกวน 

- นําความรูที่ได

จากการอานไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ไมวกวน 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

จับประเด็นสําคัญ 

ลําดบัเหตุการณ

จากการอานสื่อที่มี

ความซับซอน 

- จับประเด็น

สําคัญจากการอาน

สื่อที่มีความ

ซับซอนได 

- ลําดับเหตุการณ 

จากการอานสื่อท่ีมี

ความซับซอนได 

- จับประเด็น

สําคัญจาก 

การอานสื่อที่มี 

ความซับซอนได 

 

- ลําดับ

เหตุการณจาก

การอานสื่อที่มี

ความซับซอนได 

 

- ไมสามารถ

ลําดับเหตุการณ

และจับประเด็น

สําคัญจากการ

อานสื่อที่มีความ

ซับซอนได 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ 

-  วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

- ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

จากเรื่องที่อานได 

-  วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอานได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

-  วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร

กับผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

วิพากษ และให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 

เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดยมี

ขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุน

พอสมควรและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง โดยไมมี

ขอมูลอธิบาย

และไม

สมเหตุสมผล 

- ไมเขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง  
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 3. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคหมายถึงลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่

สังคมตองการ ในดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดซ่ึง 

มีอยู 8 คุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงม่ันในการทํางาน รกัความเปนไทย มีจิตสาธารณะ    

  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ

บริบทและจุดเนนของตนเองได 

  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหารจัดการและการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูท่ีปรึกษา  

ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนท่ีตองมุงขัดเกลา บมเพาะ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้น

แกผูเรียน 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  โรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนนิการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย  

        1) แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

เพื่อ 

   1.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขปรับพฤติกรรม 

   1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายภาค และจบการศึกษาแต

ละระดับ 

   1.3 จัดระบบการปรับปรงุแกไขปรับพฤติกรรมดวยวิธีการอันเหมาะสมและสงตอขอมูลเพื่อ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2) พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแตละตัวพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี้หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคุณลักษณะแตละตัว  

  3) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับบริบท

และจุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไว 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และ ไมผาน กาํหนดประเดน็การประเมิน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  4) เลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมยุงยาก ซับซอน ไดแก คาฐานนิยม (Mode) แลวตัดสินผล

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวนําผลการตัดสนิใหคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

พิจารณาเพื่อดําเนินการสงเสริม พัฒนาตอไป 
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  5) ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูและผูทีไ่ดรับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

  รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบานคายวิทยาคอืใหครูประจําวิชา

รับผิดชอบเพื่อบูรณาการและจัดทําแผนการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอ

นั้นๆดวยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันประสงค ก็ดําเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดใน

แตละกลุมสาระการเรยีนรูโดยสถานศึกษาคาดหวังวาเม่ือไดดําเนินการในภาพรวมแลวการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยดําเนินการดังน้ี 

     1. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษารวมกับ

ครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณาเลือกคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วามีคุณลกัษณะอันพึงประสงคขอใดบางท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคน

รับผิดชอบรวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย   

  2.ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระการ

เรียนรูดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

  3. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรปุผลการประเมินและนําเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป           

  

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือสงเสริม

พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจ ใหเต็มศักยภาพโดยมุงเนนการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสาํนกึของการทําประโยชนเพ่ือสังคมและ

สามารถบริหาร การจัดการตนเองได กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก   

  1. กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาการ

แนะแนว ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคมกิจกรรมสําคัญในการพัฒนา

ไดแก กิจกรรมการรูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 

กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 

  2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํ ผูตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล     
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การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห 

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความ

เหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บรบิทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน

ประกอบดวย 

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน

กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจักแกปญหา การตัดสนิใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การ

ประนีประนอม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณ  พรอมท้ังดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา เปนตน 

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุม 

กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตาง ๆ ที่สถานศกึษากําหนดข้ึนตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบรบิทของสถานศกึษาและทองถิ่น 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชนตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดี

งาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ

ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรกัษา สืบสานศาสนา ศลิปะ

และวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เปนตน 

  เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120 ช่ัวโมง และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในสวน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนดังน้ี 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3    รวม 3 ป  จํานวน  45  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ 15  ชัว่โมง) 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6    รวม 3 ป  จํานวน  60  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ 20 ชัว่โมง) 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนสามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร ไดตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหผูเรียนรายงานแสดงการเขารวม

กิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย 
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  การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสาํคัญประการหน่ึงสําหรับการเล่ือน

ช้ันและการจบระดับการศึกษา ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ตลอดจน

ผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  

 

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง 

   1.2 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว

หรือไม 

   1.3 ในกรณีท่ีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกควรจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพ่ือสรุปความกาวหนา ปรับปรงุแกไข และรายงานให

ผูปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนท่ีสอง 

เพื่อตัดสินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเมื่อจบปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเม่ือสิ้นภาค

เรียนในระดับมัธยมศึกษา)   

   1.4 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน

ระเบียนแสดงผลการเรียน     

   1.5 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในป

การศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเล่ือนช้ันและจบการศึกษา 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเปน 

การประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนรายป/รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม 

สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
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   2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของผูเรยีนเปนรายบุคคล

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้น ผูเรียน

จะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

    1) กิจกรรมแนะแนว    

    2) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงไดแก (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    

    3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    

   2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

   2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษา พจิารณาอนุมตัิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน

เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

  

  3. ขอเสนอแนะ  

   การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

   3.1 เวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดสถานศึกษาควร

กําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 

   3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

   3.3 ผูเรียนทุกคนตองมีผลการประเมินระดับผาน ท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนจึงจะไดผลการประเมินเปนผาน (ผ) เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการ

เรียน 

   3.4 กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม (มผ) ใหเปนหนาท่ีของครู หรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ 

ที่จะตองซอมเสริม โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นแลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศกึษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรยีนอยาง

เหมาะสมเปนรายกรณีไป 

   3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมสามารถ

จัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกใน

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เชนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน  

ซึ่งสถานศกึษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาวและนํามาเปนสวนหน่ึงใน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
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 เกณฑการผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 

  1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดงันี้ 

   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  

     ผานหมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑและปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ หรือไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาค/ป 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ“ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง 

    จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 

   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

 

เกณฑการจบหลักสูตรโรงเรยีนบานคายวิทยา 

 1. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 85.5 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 70.5 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 15 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 85.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 70.5 หนวย

กิต  และรายวชิาเพิ่มเติม 15 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 
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  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 2. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 83.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 43.5 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 40 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 83.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 43.5 หนวย

กิตและรายวิชาเพิ่มเติม 40 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 



บทที่ 5 

 

การบรหิารจัดการหลักสูตร 

 

  โรงเรียนบานคายวิทยา เปนหนวยงานท่ีนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนจึงมีการจัดมาตรการสงเสรมิสนับสนุนการใชหลักสูตรในดานตาง ๆ ท่ีสาํคัญไดแก 

 

การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรมีความสาํคัญมากตอการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรซึ่งในท่ีสุดจะ 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน

ใหประสบความสําเร็จโรงเรยีนบานคายวิทยา  จึงมุงพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเน่ืองเนนการ

สรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรูรวมท้ังการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนเปาหมายการจัดการเรยีนรู

แบบบูรณาการการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมรปูแบบการพัฒนาบุคลากรจะตองใชการนิเทศ

ทั้งแบบกลุมและเปนรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศกึษาดูงานการฝกอบรมและ

จะตองไดรับการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

  โดยโรงเรียนบานคายวิทยา ไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาบคุลากรดังนี ้

  1) มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล เปนคณะทํางานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีการ 

ดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง 

  2) ประเมินความตองการความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนการพัฒนา 

บุคลากรใหเปนรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

  3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนซึ่งมีดําเนินการในหลายลักษณะเชนการประชุมสัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการศกึษาดูงานโดยเฉพาะเนนการพัฒนาครูผูสอนซึ่งเปน 

ตัวจักรท่ีสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความมุงหมายของหลักสูตรและการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสาํคัญที่จะ 

สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุเปาหมาย 

  4) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมหรือศูนยรวมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แบบอิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิดวยตนเอง 

  5) สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเน่ืองผูบริหารจะตองเปน 
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ที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการหรือบริหารจัดการและควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ

แกปญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร 

  การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนการปรับกระบวนทัศนการจัด

หลักสูตรการสอนที่แตกตางไปจากเดิมจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดทรัพยากรและปจจัยที่เอ้ือ

ตอการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนาํหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพไดแก 

  - จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผล 

การใชหลักสูตรรวมทั้งงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จะ

ชวยสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อวัสดอุุปกรณและเอกสารตาง ๆ อยางเพียงพอเปนปจจุบัน 

และสอดคลองกับความตองการใหมีหองเรียนสถานที่เรียนและหองพิเศษตางๆอยางเพียงพอเชน 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหองเรยีนคอมพิวเตอรโรงฝกงานหองสมุดแหลงเรียนรูท่ี 

หลากหลายหองประชุมขนาดตางๆสนามกีฬาและโรงยิมเปนตน 

  - จัดสรรการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานการ 

ใชอาคารสถานที่ตาง ๆ เชนคํานึงถึงขนาดของหองเรียนและจํานวนหองเรียนหองสมุดท่ีเอ้ืออํานวยให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 

  - บริหารทรัพยากรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพเชนการจัดครูเขาสอนเปนสิ่งที่จะ 

ตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะครูจะเปนผูท่ีมีบทบาทอยางมากในการจัดประสบการณการเรียนรู

จึงควรจัดใหครูไดสอนตรงตามความรูความสามารถและความถนัดรวมท้ังการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา 

 

การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

  การจะสงเสริมใหการจัดทําและใชหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอง 

คํานึงถึงการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและสรางเครอืขายระหวางสถานศึกษา 

  - ใหฝายตาง ๆ ทั้งผูปกครองชุมชนผูบริหารครูและนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับผลโดยตรง 

จากการใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพการจัด 

การศึกษา 

  - ผูบริหารสถานศกึษาตองสรางบรรยากาศการรวมคิดรวมทําสถานศึกษาควรจัดสรร 

เวลาใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันทํางานโดย 

ใชกระบวนการกลุมพยายามลดภาระงานอ่ืน ๆ ของครูโดยใหมุงที่งานสอนเปนหลัก 

  - สรางเครือขายใหเกิดการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งอาจเปน 
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เครือขายภายในเชนเครือขายผูปกครองหรือเครือขายภายนอกเชนเครือขายสถานศึกษาเครือขาย 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีทรัพยากรและปจจัยเพิ่มข้ึนใน

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

  ความสาํเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการ 

ซึ่งสถานศกึษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึนโดยดําเนินการดังนี้ 

  - จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพทั้งเรือ่งการจัดกลุมผูเรียนและ 

โครงการที่จะสงเสริมการเรียนรูและคุณธรรมการจัดตารางสอนของสถานศึกษาการลงโทษและให

รางวัลผูเรียน 

  - สรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังหองสมุดแหลงการเรียนรูมุมคนควาแกครูผูสอนและ 

นักเรียนการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 

  - สนับสนุนใหมีระบบขอมูลพื้นฐานท่ีจาํเปนเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตรรวมท้ัง 

ขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนอยูทรัพยากรเศรษฐกิจอาชพีและความตองการของทองถ่ิน 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูครูสามารถนําสภาพปญหาตาง ๆ บูรณาการเขาสู 

กระบวนการเรียนรูในหองเรยีน 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อบริหารจัดการความรูในสวนที่เปนประสบการณในตัวครูนํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการ

เรียนรูหรือบริหารชั้นเรียนอยางเหมาะสมอีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทํางานเปนทีม 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอด 

ประสบการณใหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ อีกทั้งยังเปนการ 

สงเสริมความเปนนักวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดวยเพื่อสรางความม่ันใจแกพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การเรียนรูและเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษาการกํากับดูแลคุณภาพของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใชจึงเปนสิ่งจําเปนสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการไดหลายแนวทางไดแก 
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การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 

  การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนกระบวนการสาํคัญท่ีสถานศึกษาใชในการควบคุม 

คุณภาพโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการติดตามเชนการตรวจ

เย่ียมและการสังเกตการณในชั้นเรียนการสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรูการ

บันทึกรายงานหลังการสอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตนสถานศึกษาควรจดัใหมีแผน

นิเทศกํากับติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความรูสึกท่ีเปนกัลยาณมิตรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและยอมรบัการเปลี่ยนสถานภาพระหวางการเปนผูนเิทศและเปนผูรับ

การนิเทศซึ่งจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลาเพื่อใหเกิดระบบการนิเทศติดตามท่ีเปนกัลยาณมิตรดงักลาวแลว

ควรดําเนินการดังนี ้

  - รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศหรือกํากับติดตามเพื่อเฝาระวังมิให 

คุณภาพการจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหาอุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียน 

  - สรางความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแกครู 

และบุคลากรทางการศึกษาวามิไดเปนกระบวนการจับผิดแตเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือเพื่อให

การใชหลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  - กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคล่ือนการนิเทศติดตามรวมกันและมีแผนการดําเนินการอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

  - ผูบริหารสถานศกึษาตองดําเนินการใหมีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบครบวงจรท้ังใน

ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและครอบคลุม 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบ 

การประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพรอมสําหรบัประกันคุณภาพภายนอกเปนระบบ

ควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาตองใชเปนกลไกสําคัญในการสรางความม่ันใจตอพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาจะสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพสถานศึกษาตองจัดระบบประกัน

คุณภาพที่เนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังนั้นตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมี

แผนพัฒนาคุณภาพมีเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนแผนปฏิบัติการตองเนนผลคุณภาพผูเรียนมีการ

รายงานผลเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร 

  การวิจัยจะเปนที่มาของขอมูลขาวสารที่แมนตรงแสดงจุดแข็งจุดออนปญหาสาเหตุและ 

แนวทางปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการวิจัยดังนี ้

  - การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนการวิจัยเพ่ือนําผลมาประกอบการพิจารณา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและความตองการของผูปกครอง 

ชุมชนเชน 

   การประเมินตัวหลักสูตรโดยมีหัวขอในการพิจารณาเชนความครบถวนของ 

องคประกอบหลักสูตรความสอดคลองของแตละองคประกอบความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

และกรอบหลักสูตรทองถิ่นความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนพอแมผูปกครองและชุมชน

ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรยีนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบการวัด

และประเมินผลเปนตน 

   การประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนใน

อนาคตเพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรยีนและเวลาเรียน 

   การประเมินความตองการของพอแมผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือ

นํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการตาง ๆ 

  - การวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร 

   การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง

สถานศึกษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อเปน 

หลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญารางกายคุณธรรมบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรูระดับชาติและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขกระบวนการประเมินผลการใช

หลักสูตรสามารถดําเนินการไดท้ังระหวางการใชหลักสูตรและเมื่อนําหลักสูตรไปใชเรียบรอยแลวหรือ

การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตรคอืผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรน่ันเอง 

  เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุเปาหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควร

จัดใหมีการประเมินทั้งระบบคือ 

  1) กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรเปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 

  2) สรางความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองใหเกิดข้ึนกับคณะครู 

  3) วางระบบเครือขายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ 

คณะดําเนินการประเมินเปนระยะ ๆ โดยกําหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมิน 

รายการใดบาง 

  4) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
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   การประเมินผลการใชหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการท่ีสาํคัญคือพิจารณาองคประกอบ 

ของหลักสูตรที่จะประเมินพิจารณาหลักเกณฑท่ีจะใชในการประเมินออกแบบการจัดเก็บขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเพื่อใชพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

สําหรับประเด็นในการประเมินน้ันสามารถประเมินไดท้ังเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชหลักสูตร

กระบวนการใชหลักสูตรและผลจากการใชหลักสูตรอยางไรก็ตามสถานศึกษาควรมุงเนนการประเมิน

สวนท่ีเกี่ยวของตอคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญและควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและ

คุณลักษณะของผูเรียนสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญโดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเชนผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการ

ประเมินในภาพรวมและผลการประเมินที่แยกรายวิชาและแยกรายมาตรฐานหากผลการประเมินไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังควรศึกษาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงซึ่งสาเหตุยอมเกิดมาจาก

ปจจัยและกระบวนการใชหลักสูตรนั่นเองจากนั้นจึงหาวิธีแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

ประเด็นเก่ียวของในการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

 

 ปจจัยของการใชหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร ผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรสถานศกึษา 

- ความพรอมของบุคลลากร 

- ทักษะการถายทอดของครู 

- เทคนิคการสอน 

- สื่อการเรียนการสอน 

- การวัดผลประเมินผล 

- การบริหารจัดการ 

 ฯลฯ 

- การออกแบบและการ

จัดการเรียนรูของครู 

- การนิเทศติดตามการใช

หลักสูตร 

- การประเมินผลการ

เรยีนรู 

 ฯลฯ 

- คุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและ

สมรรถนะหลักของผูเรียน 

- ความสาํเร็จในการศึกษา

ตอประกอบอาชีพ 

 ฯลฯ 
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  นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครูทําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาการจัดเรยีนการสอนของตนเองโดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มตนจากการเลือกปญหา

การวิจัยที่มีความสาํคัญและสงผลกระทบตอผูเรียนมากท่ีสุดกอนและท่ีมาของปญหาการวิจัยอาจเกิด

จากผูเรียนเชนปญหาพฤติกรรมปญหาการเรียนรูเปนตนหรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอน

ของครูไมเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนเมื่อไดปญหาการวิจัยแลวจึงดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย

ตอไป 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  การวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ 

ประการแรกคือการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและ

การเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูล

แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและ

ประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด

ประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปนการวัดและ

ประเมินผลยอย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพื่อใหรู

จุดเดนจุดท่ีตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและ

เครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติ

ขอสรุปของประเด็นท่ีกําหนดการใชแฟมสะสมงานการใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติการประเมิน

ความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพื่อนประเมินเพ่ือนและการใชเกณฑการใหคะแนน 

(Rubrics) สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะ

คําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคดิความเขาใจเดิมท่ี

ไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพฒันาตนได 

  จุดมุงหมายประการท่ีสองคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมิน

สรุปผลการเรียนรู (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับไดแกเม่ือเรียนจบหนวยการเรยีนจบ

รายวิชาเพื่อตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียนใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวา

ผานรายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมการประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงออกความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลายและ

พิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรียน 
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การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

  การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหทั่วถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวยผูปกครองสังคมและรัฐ

ตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษาน่ันคือคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรหนวยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแตสถานศึกษาตนสังกัดหนวยงานระดับชาติที่

ไดรับมอบหมายจึงมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเรยีนตามความคาดหวังของหลักสูตร

ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูใน4ระดบัไดแกระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ระดับชาติทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกันคือตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรยีนเพื่อ

นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 

การประเมินระดับชั้นเรียน 

  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรูผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียนและตัดสินผลการเรยีนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตนสอนในการประเมินเพื่อพัฒนาผูสอน

ประเมนิผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธกีารตางๆ

เชนการซักถามการสังเกตการตรวจการบานการแสดงออกในการปฏิบัติผลงานการแสดงกริยาอาการ

ตาง ๆของผูเรียนตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพื่อดูวาบรรลตุัวชีว้ัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตวัชี้วัด

เพียงใดแลวแกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองการประเมินเพ่ือตัดสินเปนการตรวจสอบณ

จุดที่กําหนดแลวตัดสินวาผูเรยีนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอย

เพียงใดทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของหนวยการเรียนรูหรือของการประเมินผลกลางภาค

หรือปลายภาคตามรปูแบบการประเมินท่ีสถานศึกษากําหนดผลการประเมินนอกจากจะใหเปน

คะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลวตองนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

อีกดวย 

 

การประเมินระดับสถานศึกษา 

  เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาคผลการประเมินการอานคิด

วิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเปนการประเมินเพื่อให

ไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมาย

หรือไมผูเรียนมีสิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใดรวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนใน

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผลการประเมินระดับ

สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการ

เรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการ
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ประกันคุณภาพการศกึษาและการรายงานผลการจัดการศกึษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานผูปกครองและ

ชุมชน 

 

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระความรับผิดชอบสามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวย

วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเปนมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือดวยความ

รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของนอกจากน้ียังสามารถดําเนนิการไดดวย

การตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

การประเมินระดับชาติ 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน

เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนถือเปนภาระความ

รับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือปรับปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนเพื่อให

ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหา

และความตองการไดแกกลุมผูเรียนท่ัวไปกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษกลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่าํกลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรมกลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียนกลุมผูเรียน

ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกลุมผูเรียนท่ีพิการทางรางกายและสติปญญาเปนตนขอมูลจากการ

ประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 
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การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

 

 การศึกษาทางไกล (Distance Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผูเรียนจะเรียนดวย

ตัวเองที่บาน โดยไมตองเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษา และสมัครเรียนไดโดยไมจาํเปนตองเปน

นักเรียนหรือนักศึกษาเทาน้ัน สาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทํากอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใน

รูปแบบของ "การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไรพรมแดน" คือ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การ

ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่กอใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาวะการขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากร ทําใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตองขยายพืน้ที่การจัดการศึกษา

เพิ่มมากขึ้น การศึกษาทางไกล (Distance Learning) จึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีผูเรียนและผูสอนอยู

ไกลกัน ใชวิธีการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณโดยอาศัยสื่อประสมในหลายรูปแบบ ไดแก สื่อท่ี

เปนหนังสือ สื่อทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน การประชุมทางไกลดวย

ภาพและเสียง (Video Conference) อินเตอรเน็ต (Internet) และการสอนเสริม เปนตน รวมทั้งการใช

ศูนยบริการการศึกษาเปนหลัก ชวยใหผูเรียนท่ีอยูตางถ่ินตางท่ีกันสามารถศึกษาหาความรูไดการศึกษา

ทางไกล เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 20 เพื่อสนองความตองการของสังคม

ปจจุบันซึ่งเปนสังคมขาวสาร หรือสังคมของการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา

ไปสูบุคคลกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง ทําใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีบุคคลสามารถนาํไปใชในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องความสําคัญของการศึกษาทางไกลเปนการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส 

และยกระดับการศึกษาของผูเรียนชวยสรางความเสมอภาคในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ขณะเดียวกันก็ชวยลดอุปสรรคดานทรัพยากร สถานท่ี เวลา และบุคลากร การเรียนการสอนทางไกล

สามารถ "แพรกระจาย" และ "เขาถึง" ตัวบุคคลไดอยางหลากหลายและกวางขวาง การประชุมทางไกลดวย

เสียง เปนการประชุมหรือการเรียนการสอนที่พูดคุยติดตอกันดวยเสียงแตไมเห็นหนา อาศัยระบบ

สายโทรศัพทหรือการสงสัญญาณดาวเทียมการประชุมทางไกลดวยเสียง/กราฟก เปนการนําคอมพิวเตอรมา

ใชแทนโทรศพัทขยายเสียงในสถานท่ีรับฟง โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทในการติดตอส่ือสารการ

ประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน เปนระบบการประชุมหรือการเรียนการสอนท่ีตองอาศัยกลองวีดิทัศน 

จอโทรทัศน และสายโทรศัพทในการรับสงภาพและเสียง หรือตองใชการสงสัญญาณดาวเทียมแทน

สายโทรศัพท และยังใชไดอีก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของการเสนอท้ังภาพและเสียง ในลักษณะภาพสองทาง 

เสียงสองทางผูสอนและผูเรียนจะไดยินเสียงและเห็นภาพ สวนลักษณะภาพทางเดียว เสยีงสองทางผูเรียนจะ
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ไดยินเสียงและภาพผูสอนการศึกษาทางไกล แบงเวลาของการส่ือสารไดเปน 2 ลักษณะ คือการศึกษา

ทางไกลแบบประสานเวลา และการศึกษาทางไกลแบบไมประสานเวลา 
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ผังลําดับงาน (Flow  Chart) ระบบการเรียนรู ตามหลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา/วิเคราะหหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูและวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ปรับพื้นฐานและ 

ใหความชวยเหลือ 

ตามสภาพปญหา 

ใช 

ออกแบบการจัดการเรียนรู / จัดทําแผนการจัดการเรียนรู / ขออนุมัติใชแผน 

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู/วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู/การติดตอสื่อสาร 

ประเมินตามสภาพจริง / เทียบโอนประสบการณ 

ไมใช 

ปรับปรุงแผน 

การจัดการเรยีนรู 

ไม 

สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู/ ตัดสินผลการเรยีน/ขออนุมัติผลการเรยีน 

ใช 
จัดสอนซอมเสริม 

รายงานผลการจดัการเรียนรู 

บรรลตุาม 

จุดประสงคหรือไม 

ตองใหความชวยเหลือ 

ใชหรือไม 

ศึกษาทําความเขาใจ นโยบายการศึกษา / การศึกษาทางไกล / 

หลักสตูรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 
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Flow Chart Flip Curriculum (FC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study / Analysis curriculum learning and Analysis section. 

Analysis of individual learners 

Foundation and 

Assistance According 

problems 

yes 

Design learning / Prepare lesson plans / Approval of the plan 

Teaching based lesson plans  / Research, development, teaching 

Supervision / Discussions/ social Network 

Authentic Assessment / Transfer of Experience & 

Knowledge 

no 

Improvement 

plan Learning 

Management 

No 

Summary results of the evaluation of learning / Judging grade / Approval school 

record 

Yes 

Remedial teaching 

Report on Learning Management 

Achieve the 

purpose 

need to assist  

Yes / no 

Understanding Education policy / Distance Learning /  

Flip Curriculum (FC) 
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รก. 1 

คํารองขอเขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกล 
 

 เขียนท่ี โรงเรียนบานคายวิทยา 

 ตําบลบานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 จังหวัดชัยภูมิ 
 

 วันที่.............เดือน............................พ.ศ.............. 

เรียน  ผูอํานวยการเรียนโรงเรียน 
 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................อายุ.............ป  เลขประจําตัว 

ประชาชน........................................เปนผูปกครองของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว)........................................ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี............/............ เลขประจําตัวนักเรียน.......................เลขประจําตัวประชาชน

................................. อายุ.............ป มีความประสงคใหนักเรียนดังกลาวท่ีอยูในความปกครองของขาพเจา 

เขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกลโดยเขารวมในกิจกรรม ดังนี้ (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา

หัวขอกิจกรรม) 

  1. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาการตั้งครรภ 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

 4. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานครอบครัว 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่ตองการจัดการศึกษาดวยตนเอง 

  6. กิจกรรมอื่น........................................................................................................................... 

 รายละเอียดเพิ่มเติม......................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา จะดูแลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของขาพเจาใหเปนไปตาม

หลักสูตรของโรงเรียน ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม

สาธารณประโยชนและการวัดผลและประเมินผล การเรียนในแตละภาค และจะเปนธุระนํานักเรียนเขารวม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชนและ  การวัดประเมินผลการ

เรียนอยางตอเนื่อง 

 ลงชื่อ..........................................................ผูปกครองนักเรียน 

  (..........................................................) 
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ที่อยูที่สามารถติดตอได ................................................................................................................................... 

เบอรโทร บิดา..........................................เฟสบุค........................................ ID Line ..................................... 

เบอรโทร มารดา.......................................เฟสบุค........................................ ID Line ..................................... 

เบอรโทร ผูปกครอง..........................................เฟสบุค........................................ ID Line ............................ 

เบอรโทร บุคคลบานขางเคียง.....................................เฟสบุค.................................. ID Line ......................... 

เบอรโทร ผูใหญบาน.................................................เฟสบุค.................................... ID Line .......................... 

เบอรโทร กํานัน....................................................เฟสบุค.................................... ID Line ............................. 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษา (ณ วันท่ียื่นคํารอง)         ความคิดเห็นของหัวหนางานแนะแนว 

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

           (.............................................................. )         (.........................................................) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 

 

ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารวิชาการ   ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารกิจการนักเรียน 

  อนุญาต  ไมอนุญาต  อนุญาต  ไมอนุญาต  

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

           (นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย)               (นายนิวัฒน    ขวัญบุญจันทร) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน........................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ.......................................รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 (........................................) 

 ........../......................./................ 

คําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียน 

   อนุญาต  ไมอนุญาต 

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

 ลงชื่อ...........................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

 (นายนพดล กาญจนางกูร) 

 ........./............................/.................  
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รูปถายนักเรียน-ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแผนท่ีบานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ 

 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

  2. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

  3. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  4. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

http://182.53.96.253/bkv4.0/

 

 กดปุม login 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://182.53.96.253/bkv4.0/

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store)เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ หรื

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 
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http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

โหลดแอปพลิชั่นBKV4.0 

รือ 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาครั้งแรก ใหนักเรียนกดปุม สมัครเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ัน BKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช(user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความที่เปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเคร่ืองโทรศัพท หรือสมคัรใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลําดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 



 

นวัตกรรม
 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ 
 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

  2. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

  3. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  4. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

 

 กดปุม login 

บทที่ 7 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://182.53.96.253/bkv4.0/

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store)เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

  

http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

โหลดแอปพลิชั่นBKV4.0 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาครั้งแรก ใหนักเรียนกดปุม สมัครเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ันBKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช(user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษณภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความที่เปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเคร่ืองโทรศัพท หรือสมคัรใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลําดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 

 

การเขาเรียนโดยผาน Application 

 
 ผูเรียนดาวนโหลด แอปพลิเคชัน BKV 4.0 คลิกที่ปุม BKV 4.0cyber school เพ่ือเปดหนาหลัก 
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  เมื่อผูเรียนเขาสูหนาหลักของแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school มีข้ันตอนดําเนินงานตอไปนี้ 

  1. สําหรับผูเรียนใหม ใหดําเนินการท่ีปุม สมัครเขาหองเรียน ตามขั้นตอนการสมัครเขาเรียน 

  2. เม่ือนักเรียนลงทะเบียนสมัครเรียบรอยแลว สามารถยืนยันตัวเองผานอีเมลของนักเรียนที่สมัคร

เอาไวหรือรอแอดมิน (admin) ยืนยัน 

  3. นักเรียนเขาหองเรียนโดยใช ชื่อผูใช (user name) และรหัสผูใช (Password) ที่สมัครเอาไวแลว 

  4. เขาเรียนในชั้นที่นักเรียนเรียนอยู 

  5. เลือกเมนูหลักสูตรเรียนทางไกล 
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  6. เลือกชั้นปที่นักเรียนกําลังศึกษา 

 
 

  7. เลือกภาคเรียนท่ีนักเรียนกําลังศึกษา 

 
  



 

  8.  เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา

  9. คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว

 

เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา 

 
 

คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว 
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  10. ในแตละหนวยการเรียนประกอบดวย 

 
    10.1 กระดานขาว 

    10.2 ชื่อวิชา 

    10.3 ขอแนะนําในการเรียน 

    10.4 หนวยการเรียนรู 

    10.5 วิดีโอท่ีมเีนื้อหาสอดคลองกับเร่ืองของหนวยการเรียนรู 

 
    10.6 เอกสารเนื้อหา 
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    10.7 แบบฝก 

 
 

    10.8 แบบสรุปองคความรู 

 
  11. สอบกลางภาค 
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  12. สอบปลายภาค 

 

 
  13. มีการวัดผลประเมินผลตามที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

  14. มีการเทียบโอนประสบการณ 



บทที่ 8 

 

การเทียบโอนประสบการณอาชีพ 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ยายสถานศึกษา เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา   

ยายหลักสูตร ละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอใน

ประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก ท่ี

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนท้ังนี้นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน

โรงเรียนบานคายวิทยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบ

โอนตามความเหมาะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

  1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถของนักเรียนในดาน

ตางๆ  

  2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

  3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

  4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แลวนํามาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

  5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

  6. การเทียบโอนใหดําเนินการ ดังนี้ 

   6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตท่ีมีตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มา

เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

   6.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
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   6.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการเร่ืองหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยน 

   ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอน 

  การเทียบโอนผลการเรียนใหกลุมเปาหมายผูท่ีมีความรูและประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สามารถเทียบโอนได

ระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียวเทานั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  1. ตอง เปนอาชีพที่สุจริต ไมขัดตอศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

2. ตองมีคณะกรรมการเทียบโอน ดําเนินการพิจารณา 

   2.1 ความมั่นคงของอาชีพ  โดยพิจารณาจากรายไดและระยะเวลาที่ประกอบอาชีพและ 

   2.2 พิจารณาจากหลักฐานตาง ๆ ใน แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการ

สังเกต ตรวจสอบการประกอบอาชีพของผูขอเทียบโอนในสถานที่จริง  แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการ

ประกอบอาชีพ จะตองนําเสนอผลงานในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

     1) ความรูในอาชีพที่ดําเนินการ 

     2) เทคนิควิธีการและทักษะในการประกอบอาชีพ 

     3) หลักการวางแผนและการพัฒนาอาชีพ 

      - การบริหารจัดการ 

      - การตลาดและประชาสัมพันธ 

      - การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาอาชีพ 

      - หลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

     4) การพัฒนาอาชีพและการขยายผลในการประกอบอาชีพ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพเลี้ยงชาง 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

ชางที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่ชางกิน 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของชาง พันธุ

ของชาง ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําชางเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - การออกกําลังกายชองชาง

และควาญชาง 

- สุขภาพของชางและการ

รักษา 

 

 6. ศิลปะ - การแสดงชาง  

 7. การงานอาชีพ - การนําชางแสดงในโอกาส

ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชางเปนภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพแสดงจระเข 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

จระเขที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่จระเขกิน 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพเลี้ยงจระเข 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของจระเข พันธุ

ของจระเข ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําจระเขเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - สุขภาพของจระเขและสัตว

ชนิดอ่ืน 

- การรักษาสัตวแตละชนิด 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการแสดงจระเข  

 7. การงานอาชีพ - การแสดงจระเขและสัตว

สัตวอ่ืน ๆ ในโอกาสตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของแสดงจระเขเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

การทําฝาโอง 1. ภาษาไทย - บรรยายอาชีพทําฝาโอง  

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของวัสดุ

ที่ตองใชในการทาํฝาโอง 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพทําฝาโอง 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ลักษณะของวัสดุที่ตอง

นํามาใชในการทําฝาโอง 

- สมบัติของวัสดุตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 

- เครื่องมือที่ใช 

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําผลิตภัณฑเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - สุขภาพของพนักงานท่ีทํา

ฝาโอง 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการประดิษฐฝาโอง  

 7. การงานอาชีพ - การนําฝาโองไปจําหนาย

ในสถานที่ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชิ้นสวน องคประกอบ 

ขั้นตอนในการทํางาน เปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).ชุดฝกอบรมวิทยากร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ชุดที่ 3การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน.  มปพ.  

กรุงเทพฯ. 

_________. (2551).ชุดฝกอบรมวิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    

พุทธศักราช 2551 ชุดที่ 2 แนวทางการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา.   มปพ.  

กรุงเทพฯ. 

_________. (2551).ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  มปพ.  กรุงเทพฯ. 

_________. (2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพฯ. 

_________. (2551). เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ฉบับใชในโรงเรียนโครงการนํารอง

พุทธศักราช2551. มปพ. กรุงเทพฯ. 

_________. (2560).มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร

และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ

ปรับปรงุพ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช2551.

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพฯ. 
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คณะผูจัดทํา 
 

คณะที่ปรึกษา 

นายนพดล กาญจนางกูร ผูอํานวยการโรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 

นางพรทิพย  พงศดวง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นางสาวจินตนา  อภัย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายทวีศักด์ิ  เหลาฤทธ์ิ   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูสขุศึกษาและพลศึกษา 

นายชัยวุฒิ  มาดวง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางสุภาพร  ถ่ินชีลอง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี 

นางสาวอัจฉรา  แซปง   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 

นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก ครู  โรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสาวปทมาพร   บํารุงภักดิ์ ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสุทิศา  ตอสกุล ครู  โรงเรียนบานคายวิทยา  

นางมลรัฐ   ขามจัตุรัส ครู  โรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางสาวนรินทิพย   หวะสุวรรณ ครูผูชวย  โรงเรียนบานคายวทิยา 

 

รวบรวม/จัดพิมพ/รูปเลม 

นายเฉลิมพล ตามเมืองปก ครู  โรงเรยีนบานคายวิทยา 



 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum : FC) 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบานคายวิทยา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานคายวิทยาอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



 

 

คํานํา 

  

ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใชมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ4 ในป

การศึกษา 2561ปการศึกษา 2562ใหใชในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2, 4 

และ 5 ตั้งแตปการศึกษา 2563เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานสากล โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี

จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักสูตรเรยีนทางไกล เปนหลักสูตรเพื่อตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีภาวะยุงยากในการเรียน ซ่ึง

นักเรียนประสบปญหาดานตาง ๆ เชน นักเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ปญหายากจนปญหา

สุขภาพปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมการตั้งครรภกอนวัยอันสมควรนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูปญหา

ครอบครัวนักเรียนท่ีตองการจัดการศกึษาดวยตนเอง หลักสูตรเรียนทางไกล มีนวัตกรรม BKV 4.0 cyber school 

ผาน URL http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/มีแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school บนมือถือ (เฉพาะ 

android) ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน สามารถชวยนักเรียนใหมีความรูสามารถมากข้ึน อีกทั้งได

ชวยเหลือครอบครัว แกไขปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว และสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางาน มี

ประสบการณตรงในการประกอบอาชีพ  

 ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา คณะครู ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่ไดใหความ

รวมมือซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ โรงเรียนบานคายวิทยาหวังเปนอยางย่ิงวา หลักสูตร

มาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)ท่ีจัดทําข้ึน จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของใหสามารถนําหลักสูตรไปใช

จัดการเรียนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 โรงเรียนบานคายวิทยา 

 



 

 

สารบัญ 

 

 เรื่อง           หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

บทที่ 1 สวนนํา   1 

ความนํา   1 

ประวัติโรงเรียน   1 

สภาพทั่วไป 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา    3 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ โรงเรียนบานคายวิทยา    5 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา    6 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานคายวิทยา    7 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

ความนํา 

  

 ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่องใหใช มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชีว้ัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ4ในป

การศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4 และ5ต้ังแตปการศึกษา 2563 

เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหกระบวนการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรยีนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน

ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

 

ประวัติโรงเรียน 

 

 โรงเรียนคายวิทยา เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เปด

ทําการเรียนการสอน เม่ือวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน  

ปการศึกษา 2553 เปน 4-4-4 / 2-2-2ผูริเร่ิมกอตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบานหมื่น

แผว คณะครู - อาจารย และกรรมการหมูบาน  ริเริ่มมาตั้งแต  ป  พ.ศ. 2524  แตมีปญหา  เรื่องที่ดิน

ไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึงไมสามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและชาวบานไม

ลดความพยายามเพ่ือลูกหลานไดมีท่ีเรียนใกลบานจึงพยายามจัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ

แลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย ชื่อ “โรงเรียนบานคายวทิยา”เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2525 
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ปการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน  ไดอาศัยอาคารเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา  คือ  

โรงเรียนบานหมื่นแผว ในวันท่ี 10 กันยายน 2525กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้งนายถนอม  ลุนทา   

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานคายวิทยา  และ

ในปน้ีเองโรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชัว่คราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 

370,000 บาท บนท่ีดินผืนปจจุบันเน้ือท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปดปาย  เมื่อวันท่ี 13  

กุมภาพันธ  2526  และนักเรียนยายมาเรียน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2526 ซึ่งวันนี้โรงเรยีนถือวา

เปนวันสําคัญวันหนึ่งของโรงเรียน คือ “วันคารวะผูปกครอง”หรือ “วันแหงความรัก”และในปแรก 

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได จํานวน80  คน แผนการจัดชั้นเรยีน 2 - 0 – 0  ครู - อาจารย  

จํานวน  6  คน  นักการภารโรง 1  คน 

 

สภาพทั่วไป 

 สภาพทางภูมิศาสตร 

  ที่ตั้ง ตั้งอยูทางทิศใตของตัวจังหวัดระยะทางหางจากตัวจังหวัดตามเสนทางถนนชัยภูมิ -สีค้ิว  

13  กิโลเมตร 

  พื้นที่54.91  ตารางกิโลเมตร 

  อาณาเขต 

    - ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    -ทิศใต ติดกับตําบลกะฮาด กิ่งอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ และตําบลละหาน  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันออกติดกับตําบลโนนสาํราญ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันตก ติดกับตําบลลุมลําชี  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 สภาพภูมิประเทศ 

สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีแมน้ําชีไหลผานในฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมประมาณ 20 - 30  วัน   

ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  เพราะน้าํทวมบรเิวณสวนมากของพ้ืนท่ี 

  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.35 อาชพีรับราชการรอยละ 12.18  อาชีพ

คาขาย รอยละ 10.70 อาชีพรับจาง รอยละ 5.02 สถาบันดานการเงิน มีสหกรณการเกษตร  1 แหง  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 1 แหง 
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 สภาพทางสังคม 

 สภาพทางสังคมของตําบลบานคายมีประชากรสวนใหญอยูรวมกันเปนหมูบานมี 12 หมูบาน 

2,842 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 14,493 คน เปนชาย 7,214 คนหญิง 7,279 คนมีน้ําประปาใช  

1,559  ครัวเรือน  มีไฟฟาใช 2,557 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเทศบาล 3,873 ไร  มีพื้นท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล  27,573ไร เปนสังคมแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มี

สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 แหง ระดับประถมศึกษา 6 แหง สถาบันทางพระพุทธศาสนา  

9  แหง สถานีอนามัย  1  แหง สถานีตํารวจ 1 แหง 

 การคมนาคมมีเฉพาะทางบก  มีทางหลวงดังนี้ 

  1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ -สีคิ้ว-กรุงเทพ ระยะทาง 320 กิโลเมตร 

  2. ทางหลวงชนบทสายทาหวา - โคงขนัน -โคงนํ้าตับ - กุดเวียน - แจงนอย - ชัยภูมิ   

   - บัวใหญ - นครราชสีมา  นอกนั้นมีถนนสายเล็ก ๆ  เชื่อมติดตอกันระหวางหมูบาน 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษา 

 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบานคายวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี  778  ตําบลบานคาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36240  โทรศัพท  044–899115โทรสาร  044–899115 

 2. สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 4. เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศกึษาปท่ี 6 

 5.เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตําบลบานคาย ตาํบลหนองนาแซง 

 6.ปรัชญา คติพจน  คําขวัญ  สีประจําโรงเรียน  อักษรยอ  ตราประจําโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

 

คติพจนของโรงเรยีน 

 

“ปญญาโลกสมิปชโชโต”   แปลวา   “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 

“ ปญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม ” 



4 

 

สีประจาํโรงเรียน 

 

“เทา–ฟา” 

สีเทา หมายถึง  เชาวปญญา 

สีฟา หมายถึง  ความยิ่งใหญ  ความเกรียงไกร 

 

อักษรยอ 

 

“ บ.ค.ว. ” 
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ตราประจาํโรงเรียน 

 

 
 

        -  ชาง  เปนสัญลักษณประจําตําบลบานคาย 

         เพราะเคยเปนท่ีต้ังคายชางศึกในสมัย   รัชกาลที ่3 

        -  บ.ค.ว.คือ  อักษรยอของโรงเรียน 

        -  ธงดานซายมือ คือ ธงสปีระจําโรงเรียน 

        -  ธงดานขวามอื คือ ธงประจําจังหวดัชัยภูมิ 

        -  กาํแพง คือ  กําแพงปองกันขาศึก 

        -  กลีบบัว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ 

 

      ผูออกแบบตราสัญลักษณประจาํโรงเรียนบานคายวิทยา 

นายชัยวุฒิ  มาดวงครู คศ. 2 ออกแบบไวเมื่อ  ปการศึกษา 2535 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

       โรงเรียนบานคายวิทยา มุงจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยางเต็ม

ศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรมนําพาสูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม นอมหลักนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

        2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน 

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

  5. พัฒนาแหลงเรยีนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค (School  Goal) 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เปนคนดี มีปญญา พึงพา

ตนเอง ได มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมนําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. โรงเรยีนมีการบริหารจัดการศกึษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อน 

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 

ความสามารถ ความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถ

จัดการเรียนการสอนแบบครมูืออาชีพ 

  5. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  6. โรงเรียนมีการสงเสริมใหชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ

สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธระดับองคกร (School Strategies) 

       1. เพิ่มโอกาสทางการศกึษาใหกับผูเรียน 

       2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

       3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 

       4. พัฒนาอาคารสถานที ่และสิ่งแวดลอม 

       5. พัฒนาความสามารถพิเศษใหกับครู และผูเรียน 

       6. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน 

       7. พัฒนาการประชาสัมพันธ 

 

  



 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหาร 

8 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

 1. นายพิสิษฐ สืบนุการวัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

 2. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรตันานนท  ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 3. นางพะเยาว ภิรมยไกรภักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 4. นายโยธี ปอพันธุดุง    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 5. นายประภาส รักษมณี    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 6. นางสะอ้ืน  ปาทา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 7. นายสงา พัสกา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 8. พระอธิการประเสริฐ สนฺติกโร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

 9. พระครสูิริปริยัตยานรัุกษ   ผูแทนองคกรศาสนา กรรมการ 

 10. นายศุภชัย ถ่ินชีลอง    ผูแทนครู กรรมการ 

 11. นางอรุณ ศรีบัวพันธุ   ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

 12. นายวรพล พงษวิเศษ   ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

 13. นางสาํเภา จําพันธุ   ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

 14. นายสมบูรณ   กุตมนต  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 

 15. นายนพดล กาญจนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ   
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เขตพื้นที่บริการ 

 

ที ่ ชื่อหมูบาน หมูที ่ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 

1 บานคาย 1 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

2 บานวังกานเหลือง 2 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

3 บานทาหวา 3 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

4 บานโคงขนัน 4 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

5 บานโคงน้ําตับ 5 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

6 บานแกงจิก 6 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

7 บานกุดเวียน 7 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

8 บานเสียวนอย 8 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

9 บานโคงยาง 9 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

10 บานคายเจริญ 10 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

11 บานทาหวา 11 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

12 บานโคงน้ําตับ 12 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

13 บานกุดละลม 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  

 

วิสัยทัศนหลักสูตรทางไกลโรงเรียนบานคายวิทยา 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จัดการเรยีนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญสัมพันธกับชมุชน  เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ

ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ทุก

คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยา มุงใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรบัและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
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ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 2. ความสามารถในการคดิเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 

อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

 1.  รักชาติศาสน กษัตริยดวยการแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

และรวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือปองกันชาติ  รวมทั้งแสดงความเคารพเมื่อไดยินเพลงชาติและเพลง

สรรเสริญพระบารมี  มีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตรยิและพระราชวงศ  ตลอดจนเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสุจริตดวยการกระทําที่ยึดหลักแหงความยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอ่ืน มีความจริงใจ ไมเส

แสรงแกลงทํา  ไมพูดบิดเบือนความจริง  ปกปด หรือยุยงใหเกิดความแตกแยก  มีสัจจะและปฏิบัติ

ตามคาํพูดโดยไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  ซื่อตรงทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาท่ี และตอ

ประเทศชาต ิ



12 

 3.  มีวินัยการรักษาคําม่ันหรือสัจจะท่ีใหไวตอตนเองเปนการสรางวินัยในตนเอง ทําใหสามารถ

ปฏิบัติตามขอบังคบั คําสั่ง กฎหมาย กฎกติกา และระเบียบท่ีสังคมวางไว 

 4.  ใฝเรียนรูมีความมุงหวังและความปรารถนาท่ีจะแสวงหาความรูและรับความรูสิ่งตางๆ  ที่ตนยัง

ไมรูอยางสมํ่าเสมอ รูจักบันทึกหรืออานหนังสืออยูเปนประจํา และสามารถนาํความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 5.  อยูอยางพอเพียงมีความตองการพอดีพอเหมาะยินดี พอใจ ตามสภาพความเปนอยูของตน 

ประพฤติตนอยูอยางเรียบงาย รูจักพอประมาณ ไมแสวงหาความสุขจนเกินความจําเปนมคีวามภูมิใจ

ในสิ่งท่ีเปนของตน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

 6.มุงมั่นในการทํางานมีความขยันขันแข็ง  มุงม่ันในการทํางาน มีความกระตือรือรน  รับผิดชอบ 

อดทน และมานะพยายามไมยอทอตอความยากลาํบาก 

 7.  รักความเปนไทยมุงมั่นท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยใหคงอยู  โดยการเชิดชูคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และสงเสริมสนับสนุนอาชพีเสริมโดยนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี   

 8.  มีจิตสาธารณะแสดงหรือกระทําตอสังคมดวยจิตสํานึกโดยไมมีใครบังคับหรือควบคุม  เริ่ม

ตั้งแตครอบครัวชัน้เรียน โรงเรียน ชุมชน ใหเกิดความสงบสุข ความเจริญกาวหนาและความมั่นคง  โดย

การรักษาสาธารณสมบัติ  ใหความรวมมือในการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคายวิทยา จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพ 

 8. ภาษาตางประเทศ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสาํคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสาํหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรยีนเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  

รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

 1. หลักการจัดการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได  ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม  

 2. กระบวนการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

เปนเคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน 

อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู จากประสบการณจริง 

กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรู

ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรยีนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตอง

ศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู 

  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชีว้ัด  สมรรถนะ

สําคญัของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึง

พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
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 4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

     การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมี

บทบาท ดังนี ้

 4.1 บทบาทของผูสอน 

  1) ศกึษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนาํขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนรู ที่

ทาทายความสามารถของผูเรียน 

  2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปน

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

  4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

  5) จัดเตรยีมและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

  6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

  7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

 4.2  บทบาทของผูเรียน 

  1)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

  2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรูต้ังคําถาม คิด

หาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

  3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ

ตาง ๆ  

  4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

  5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

 ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  ผูสอนควรใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย  

เหมาะสม  สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรยีนรู  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนความรูความสามารถ

และศักยภาพของผูเรียน  โดยผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากวิธีตาง ๆ ตอไปนี้ 
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 1. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนโดยไม

ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรยีน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีทําไดตลอดเวลา แตควรมี

กระบวนการที่ชัดเจนและมีจุดประสงคท่ีชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน 

แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผูเรยีนตามตัวชี้วัด  และควรทํา

การสังเกตบอยครั้งเพื่อขจัดความลาํเอียง 

 2. การสอบปากเปลา  เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกับการเรียนรู

ตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รปูแบบการประเมินน้ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได  มีขอท่ีพึงระวังคือ อยาเพิ่งขัด

ความคิดขณะที่ผูเรียนกําลังพูด 

 3. การพูดคุย  เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนินการ

เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบวาผูเรียนเกิด

การเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการน้ีอาจใชเวลา แตมีประโยชนตอ  การคนหา 

วินิจฉัย ขอปญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่

แตกตางกันเปนตน 

 4. การใชคําถาม  การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้วา

คําถามท่ีครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการท่ัว ๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงาย แตไมทา

ทายใหผูเรียนตองทําความเขาใจและเรยีนรูใหลึกซ้ึง การพัฒนาการใชคาํถามใหมีประสิทธิภาพแมจะ

เปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน 

โดยทําการประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามใหมี

ประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังน้ี 

  วิธีที่ 1 ใหคําตอบที่เปนไปไดหลากหลาย  เปนวิธีท่ีงายที่สดุในการเริ่มตนเปลี่ยนการถามแบบ

ความจําใหเปนคาํถามท่ีตองใชการคิดบางเพราะมีคําตอบท่ีเปนไปไดหลายคําตอบ  (แตพึงระวังวาการ

ใชคําถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรยีนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดใหเรียนรู

มาแลว) คําถามแบบนี้ทําใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงท่ีสุดเพราะเหตุใด 

และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใชคาํถามแบบน้ีจะทําใหผูเรียนเรียนรูย่ิงข้ึนอีกหากมีกิจกรรม

ใหผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ 

  วิธีที่ 2 เปลี่ยนคําถามประเภทความจําใหเปนคําถามประเภทที่ผูเรียนตองแสดงความคิดเห็น

พรอมเหตุผล  การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรยีนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคดิท่ีสูงข้ึนกวาวิธีแรก 

เพราะผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน เม่ือใหประโยคท่ีผูเรียนจะตองสะทอน

ความคิดเห็น ผูเรียนจะตองปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอย ๆ จะเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูฟงท่ีดี มีจิตใจเปดกวางพรอมรับฟง และเปลี่ยนแปลง  ความคดิเห็นโดยผาน
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กระบวนการอภิปราย ครูใชวธิีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคณุภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก 

และใหขอมูลเพ่ือการพัฒนาแก ทุกคนในชั้นเรียน 

  วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งท่ีใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใชไดดีกับ

เน้ือหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จํานวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคาํ โครงสรางไวยากรณในวิชา

ภาษา เปนตน เมื่อไดรบัคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกน้ีถูก แตผลบวกนี้

ผิด หรือทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและ

อภิปรายมากกวาเพียงการถามวาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคู

มากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 

  วิธีที่ 4 ใหคําตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคําถามใหคิด  เปนการใหผูเรียนตองอธิบายเพิ่มเติม 

  วิธีที่ 5 ตั้งคําถามจากจุดยืนที่เห็นตาง  เปนวิธีที่ตองใชความสามารถมากทั้งผูสอนและผูเรียน 

เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึกเหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 

 นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy  เปนกรอบแนวคิดในการตั้งคําถามก็เปนวิธีการที่ดีใน

การเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 

 5. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals)  เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให

ผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซ่ึงจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะท่ีกําหนดในตัวชี้วัด   

การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปน

เครื่องมอืประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 

 6. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance  assessment)เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม

ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้ 

ผูสอนตองเตรียมส่ิงสําคัญ  2  ประการ คือ ภาระงาน (Tasks)หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน 

การทําโครงการ /โครงงาน การสาํรวจ การนาํเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปากเปลา การ

สาธิต การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร  เปนตน และเกณฑการใหคะแนน 

(Scoring Rubrics)การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท

กิจกรรม  ดังน้ี 

  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน  เชน การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร  การประดิษฐ  การสาํรวจ 

การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานท่ีเปน

ขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 
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  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด การรักษา

สาธารณสมบัต/ิสิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการสังเกต  จดบันทึก

เหตุการณเก่ียวกับผูเรยีน 

  ภาระงานท่ีมีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและ

ผลงานท่ีตองใชเวลาในการดาํเนินการ    จึงควรมีการประเมินเปนระยะๆ เชนระยะกอนดําเนิน

โครงการ/โครงงาน  โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระยะ

ระหวางดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

และการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติสําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการ

ประเมินผลงาน  ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดาํเนินโครงการ/โครงงาน 

    ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทํางาน  เชน การจัดทําแผนผัง  

แผนท่ี  แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน  อาจประเมินเฉพาะคณุภาพของผลงาน

ก็ได 

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูสอนตองสรางเคร่ืองมือเพื่อใชประกอบการประเมิน  เชน  

แบบมาตรประมาณคา  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  

เปนตน 

 7.การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (Portfolio  assessment)แฟมสะสมงานเปนการเก็บ

รวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพือ่สะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน แฟมสะสมงานท่ี

แสดงความกาวหนาของผูเรียน  ตองมีผลงานในชวงเวลาตางๆท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน   

หากเปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานท่ีสะทอนความสามารถของผูเรยีน โดยผูเรียนตองแสดง

ความคิดเห็นหรือเหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน  แนวทางในการ

จัดทําแฟมสะสมงานมีดังนี้     

   กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเก่ียวกับความกาวหนาและ

ความสาํเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด  ท้ังน้ีอาจพิจารณาจากตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรยีนรู 

   วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน  กําหนดเวลาของการจัดทําแฟม

สะสมงาน และ เกณฑการประเมิน 

   จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

   ใหผูเรยีนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

   ใหมีการประเมินชิ้นงานเพือ่พัฒนาช้ินงาน  ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดย ผูประเมิน  

ไดแก  ตนเอง เพื่อน  ผูสอน ผูปกครอง  บุคคลที่เกี่ยวของ 
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   ใหผูเรยีนคดัเลือกช้ินงาน  ประเมินชิ้นงาน ตามเงื่อนไขท่ีผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด  

เชน  ชิ้นงานที่ยากที่สุด  ชิ้นงานท่ีชอบท่ีสุด เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดอืนละครั้ง

หรือบทเรียนละคร้ังก็ได 

   ใหผูเรยีนนําชิ้นงานท่ีคัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมท่ีสมบูรณ  ซึ่งควรประกอบดวย  หนาปก  

คํานํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

   ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน 

   สถานศึกษาควรจัดใหผูเรยีนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเม่ือสิ้นภาคเรียน/ 

ปการศึกษาตามความเหมาะสม 

 8. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ เปนการประเมินตัวชี้วัด ดานองคความรู (Knowledge) 

เชน ขอมูล ความรู ข้ันตอน วิธีการ กระบวนการตาง ๆ เปนตน ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรง

ตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินน้ัน ๆ เชน  แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผิด  

แบบทดสอบจับคู  แบบทดสอบเตมิคํา  แบบทดสอบความเรยีงเปนตน ท้ังน้ีแบบทดสอบที่จะใชตอง

เปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง (Validity)  และเชื่อมั่นได (Reliability)  

 9.  การประเมินดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนการประเมินคุณธรรม  จรยิธรรม  

คุณลักษณะและเจตคติ  ท่ีควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู  ซึ่งวัดและประเมินเปนลําดับข้ันจากต่ําสุด

ไปสูงสดุดังน้ี 

   ขั้นรับรู  เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกวารูจัก  เต็มใจ สนใจ 

   ขั้นตอบสนอง  เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจที่จะทํา 

   ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออกโดยการ

กระทําหรือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับความ

เช่ือของตน ทําดวยความเชื่อม่ัน ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับความเช่ือของตน 

   ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ  

จนเกิดอุดมการณในความคิดของตนเอง 

   ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติเชนนั้นอยู

เสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 

  การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย  ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลักและสังเกต

อยางตอเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ท้ังน้ีอาจใชเครื่องมือการวัดและประเมินผล  เชน  แบบ

ประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน  

  นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก  เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  เชน  แบบวัด

ความรูโดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม  แบบวัดเจตคต ิ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัด

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เปนตน 
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 10. การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการ      

ที่หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของ

ผูเรียน จึงควรใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment) รวมกับการประเมินดวย

วิธีการอ่ืน ภาระงาน(Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการ

ปฏิบัตกิิจกรรมทั่ว ๆ ไปดังน้ันการประเมินสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลไปดวยกัน และกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 

 11. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student self - assessment) การประเมินตนเองนับเปน

ทั้งเคร่ืองมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรยีนรู  เพราะทําใหผูเรยีนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรู

อะไร  เรียนรูอยางไร และผลงานท่ีทําน้ันดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงใชเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบ

ความสาํเร็จไดดีจะตองมีเปาหมายการเรยีนรูท่ีชัดเจน มีเกณฑท่ีบงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน / 

ภาระงาน  และมาตรการการปรบัปรุง  แกไขตนเอง 

  เปาหมายการเรียนรูท่ีกําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย  จะทําให

ผูเรียนทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวังนั้น  

หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน  ซึ่งหากเกิดจาก

การทํางานรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน  การ

ที่ผูเรียนไดใชการประเมินตนเองบอย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินท่ีชัดเจนนี้  จะชวยสงเสริมให

ผูเรียนประเมินไดคอนขางจริงและซื่อสัตย  คําวิจารณ คําแนะนําของผูเรียนมักจะจรงิจังมากกวาของ

ครู  การประเมินตนเองจะเกิดประโยชนยิ่งข้ึน  หากผูเรียนทราบส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไขไดต้ังเปาหมาย 

การปรับปรุงแกไขของตน แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของ

ครอบครัว 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอภิปราย  การเขียนสะทอน

ผลงาน  การใชแบบสาํรวจ  การพูดคุยกับผูสอน  เปนตน 

 12. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)  เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่

นาจะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ  เพราะการท่ีผูเรียนจะบอก

ไดวาชิ้นงานน้ันเปนเชนไร  ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงาน

ของเพื่อน  ฉะนั้น ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน 

  การท่ีจะสรางความม่ันใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบน้ี  ควรมีการฝกผูเรียนโดยผูสอน

อาจหาตัวอยาง  เชน  งานเขียน  ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร  และควรให

คําอธิบายเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานน้ัน  จากนั้นใหนักเรียนประเมินภาระงานเขียนนั้น



20 

โดยใชเกณฑที่ชวยกันสรางข้ึน  หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของนักเรยีนและใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนที่ประเมินเกินจริง 

  การใชการประเมินโดยเพ่ือนอยางมีประสิทธิภาพ  จาํเปนตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ี

สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบนี้  กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ  

เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน  ผูสอนท่ีใหผูเรียนทํางานกลุมตลอด

ภาคเรียนแลวใชเทคนคิเพ่ือนประเมินเพ่ือนเปนประจํา  จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซึ่ง

กันและกัน  อันจะนําไปสูการใหขอมูลยอนกลับท่ีเกงข้ึนได 
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง 

 

มีหลักพิจารณา ดังนี้ 

 กรอบแนวคิดเปนปรชัญาที่ชี้แนะแนวทางการดาํรงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปนโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลก

เชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

นั้นๆ อยางรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง ๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง

ใกลและไกล 

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ที่เก่ียวของอยางรอบดานความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 2. เงื่อนไขความมีคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความชื่อ

สัตยสุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต 

 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรบัจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดลอมความรูและเทคโนโลยี 
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พระราชดาํริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ

เม่ือไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานมานาน

กวา ๓๐ ปเปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเปนแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง และความไมประมาทคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ในตัวเองตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สาํคัญจะตองมี“สติ ปญญา 

และความเพียร”ซึ่งจะนําไปสู“ความสุข”ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ี

สมัยใหมแตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานต้ังปณิธานในทางน้ีที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอดแตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆถาเรารักษาความ

พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (๔ ธันวาคม๒๕๑๗) 

 พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปน

หลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาไดจึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน

เบ้ืองตนกอนเมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลวจึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ใหสูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศควรที่จะ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน

เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดเพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศกอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 

                   ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ต้ังแตป ๒๕๑๗ คือ เม่ือ ๓๐ กวาปที่แลว 

                   แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง 

                        “...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวาเราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริม่จะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...”             

(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
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การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา 

ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคา

ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

- มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึง

ประสงค 

- เห็นคุณคาของตนเอง 

- มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

- การมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม

อันพึงประสงค 

- การเห็นคุณคาของตนเอง 

- การมีวินัย 

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและ 

มีความสามารถในการสื่อสาร    

การคิด การแกปญหา การใช

เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

- มีความรู 

- มีความสามารถ 

- มีทักษะชีวิต 

- ความรูอันเปนสากล 

- การสื่อสารการคดิ การแกปญหา 

- การใชเทคโนโลยี 

- การมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

ที่ดี มีสุขนิสัย และรกัการออก

กําลังกาย 

- มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี  

- มีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

- การมีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและ 

พลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

- มีความรักชาต ิ

- มีจิตสํานึก 

- ยึดมั่น 

-การมีความรักชาต ิ

- การมีจิตสาํนึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

- วิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
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ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ตอ) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน

และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ

อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

- มีจิตสํานึก 

 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- อยูรวมกันอยางมี

ความสขุ 

- การอนุรักษวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาไทย 

- การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- การทําประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงาม

ในสังคม  

- การอยูรวมกันในสังคม 

อยางมีความสุข 
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ตาราง 2 การวิเคราะหวิสัยทศันโรงเรียนบานคายวิทยา 

วิสัยทัศนโรงเรียน พฤติกรรม เนื้อหา 

โรงเรียนบานคายวิทยา มุง

จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยาง

เต็มศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรม

นําพาสูมาตรฐานสากล  นอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- มุงจัดการศึกษาพัฒนา

คุณภาพ (K)  

คุณธรรม จริยธรรมผูเรยีน

(A)อยางเต็มศักยภาพ 

- ใชนวัตกรรมนําพาสู

มาตรฐานสากล (K/P) 

- นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (P) 

- องคกรแหงการเรียนรู 

- องคกรแหงคุณธรรม 

- จัดการเรียนการสอน  โดยใช

นวัตกรรมนาํพาสู

มาตรฐานสากล 

- ความสัมพันธกับชุมชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

    1.1 มีความสามารถในการรับ

และสงสาร  

    1.2 มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู

ความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณ

อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาตนเองและสังคม  

 

 

   1.3 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและ

ลดปญหาความขัดแยงตางๆ 

 

- มีความสามารถ 

 

- มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอด

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและ

ประสบการณเก่ียวกับ 

   - ความคิด 

   - ความรู 

   - ความเขาใจ 

   - ความรูสึก 

   - ทัศนะของตนเอง 

- เจรจาตอรอง 

 

- การรับและการสงสาร 

 

- การใชภาษาถายทอดความคิด

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเอง 

-ขอมูลขาวสารและประสบการณ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ตนเองและสังคม  

 

 

 

 

- การขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

    1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง  

    1.5 เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ

สังคม 

- เลือกรับหรือไมรับ

ขอมูลขาวสาร 

 

- เลือก 

- การเลือกรับหรือไมรับขอมลู

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง 

- การใชวิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  

มีความสามารถในการคิดเพื่อ

นําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง

เหมาะสมเนน 

   2.1 การคดิวิเคราะห 

   2.2 การคดิสังเคราะห 

   2.3 การคดิอยางสรางสรรค 

   2.4 การคดิอยางมี

วิจารณญาณ 

   2.5 การคดิเปนระบบ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

- การคิดเพื่อนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได

อยางเหมาะสมท่ีเนน 

   2.1 การคิดวิเคราะห 

   2.2 การคิดสังเคราะห 

   2.3 การคิดอยางสรางสรรค 

   2.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.5 การคิดเปนระบบ 

 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

   3.1 มีความสามารถในการ

แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

- การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม 

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และขอมูลสารสนเทศ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

   3.2 เขาใจความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

ตาง ๆ ในสังคม 

   3.3 แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและ

แกไขปญหา 

   3.4 มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

- เขาใจ 

 

 

 

- แสวงหาความรู 

- ประยุกตความรูมาใช 

 

- มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

- ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

 

 

- การปองกันและแกไขปญหา 

 

 

- การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

4.  ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิตมคีวามสามารถในการนาํ

กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคมเนน 

   4.1 การสรางเสรมิ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตางๆ อยาง

เหมาะสม 

   4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล

กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

- มีความสามารถ - การนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชวีิตประจาํวัน การเรยีนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การทํางาน และการอยูรวมกัน 

ในสังคมเนน 

 

 

4.1 การสรางเสริมความสัมพนัธอันดี

ระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ 

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 

4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

5. ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

    5.1 มีความสามารถใน 

การเลือกและใชเทคโนโลยีดาน 

ตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

   5.2 มีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม ในดานการเรยีนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

- มีทักษะกระบวนการ 

 

 

- การเลือกและใชเทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 

- กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ 

การพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน 

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค 

ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

ตาราง 4การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1. รักชาติศาสน กษัตริย - รัก - สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต - ซื่อสัตยสุจริต - ความซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย - มีวินัย - ความมีวินัย 

4. ใฝเรียนรู - ใฝเรียนรู - การใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง - อยูอยางพอเพียง - การอยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน - มุงม่ัน - ความมุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย - รัก - ความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ - การมีจิตสาธารณะ 
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ตาราง 5 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1.รักชาติศาสน กษัตรยิ 

    1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

    1.2  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

 

1.3  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน 

ตามหลักของศาสนา 

1.4  เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

- เปนพลเมืองดี 

- ธํารงไว 

 

- ศรัทธายึดมั่นและ 

ปฏิบัติตนตาม 

- เคารพเทิดทนู 

สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

- การเปนพลเมืองดีของชาติ 

- การธํารงไวซึ่งความเปน 

ชาตไิทย 

- หลักของศาสนา 

 

- สถาบนัพระมหากษัตรยิ 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

    2.1ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอตนเองท้ังทางกายวาจาใจ 

 

2.2ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอผูอื่นทั้งทางกายวาจาใจ 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอตนเอง 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอผูอ่ืน 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

 

3. มีวินัย 

    3.1ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑ

ระเบียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 

 

- ปฏิบัติตาม 

ความมีวินัย 

-  ขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 
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การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

4. ใฝเรียนรู 

 4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน

และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรู

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมสรุป

เปนองคความรูและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

- ตั้งใจเพียรพยายาม

และเขารวมกิจกรรม 

- แสวงหาดวยการ

เลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสมสรุปเปนองค

ความรูและสามารถ

นําไปใช 

การใฝเรียนรู 

- การเรียนรู 

 

- ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. อยูอยางพอเพียง 

 5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม 

 

 

 5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว 

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

- ดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผล

รอบคอบมีคุณธรรม 

 

- มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

การอยูอยางพอเพียง 

- การดําเนินชีวิต 

อยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

- การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

    6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ี 

การงาน 

    6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายาม

และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 

- ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในหนาที่การงาน 

- ทํางานดวยความ

เพียรพยายามและ

อดทน 

 

ความมุงมั่นในการทํางาน 

- ความตั้งใจและรับผิดชอบใน

หนาที่การงาน 

- การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทนเพื่อใหงาน

สําเร็จตามเปาหมาย 
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การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา (ตอ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

7. รักความเปนไทย 

 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

 

 7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทย 

ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 7.3 อนุรักษและสืบทอด 

ภูมิปญญาไทย 

 

- ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทย

และมีความกตัญู

กตเวที 

- เห็นคุณคาและใช 

ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

- อนุรักษและสืบทอด 

ความเปนไทย 

- ความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

- ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

 

- ภูมิปญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดย

ไมหวังผลตอบแทน 

 

 8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

- ชวยเหลือผูอ่ืนดวย

ความเต็มใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- เขารวม 

การมีจิตสาธารณะ 

- การชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม

ใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

- กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

โรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  โครงสรางหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียนรวมหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/สัปดาห) 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

วิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 3 3 3 3 3 3 

คณิตศาสตร 3 3 3 3 3 3 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3 3 3 3 3 

สังคมศึกษา 3 3 3 3 3 3 

ประวัติศาสตร 1 1 1 1 1 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 

ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 

การงานอาชีพ 1 1 1 1 1 1 

ภาษาอังกฤษ 3 3 3 3 3 3 

รวม 22 22 22 22 22 22 

วิชาเพิ่มเติม       

ภาษาไทย 2 2 2 2 2 2 

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 2 2 2 2 2 

วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 2 2 2 2 2 2 

สังคมศึกษา (หนาที่ฯ) 1 1 1 1 1 1 

รวม 7 7 7 7 7 7 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 1 1 1 1 1 1 

ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 

ลส-นน 1 1 1 1 1 1 

รวมเวลา 3 3 3 3 3 3 

รวมเวลาทั้งสิ้น 32 32 30 30 30 30 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 640 640 640 640 640 640 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ป) 1280 1280 1280 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  1 0.5 1 

พ21101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 

ศ21101 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท21201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5 1 

ว21201 วิทศาสตรเพิ่มเติม 1 1 2 

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1 2 

ส20231 หนาที่พลเมือง 31 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 

ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 

ว21182 วิทยาการคํานวณ 1 1 2 

ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 

ส21104 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  2 0.5 1 

พ21102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 

ศ21102 ศิลปะพ้ืนฐาน 2 1 2 

ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5 1 

ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 1 2 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1 2 

ส20232 หนาที่พลเมือง 32 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 

ว22183 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 3 0.5 1 

พ22101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 3 1 2 

ศ22101 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 1 2 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5 1 

ว21203 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 3 1 2 

ว21293 คอมพิวเตอร 3 1 2 

ส20233 หนาที่พลเมือง 33 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 

ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 

ว22184 วิทยาการคํานวณ 2 1 2 

ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 

ส22204 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 4 0.5 1 

พ21102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 1 2 

ศ22102 ศิลปะพ้ืนฐาน 4 1 2 

ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5 1 

ว21204 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 4 1 2 

ว21294 คอมพิวเตอร 4 1 2 

ส20234 หนาที่พลเมือง 34 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

  

 

    

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  (ภาคเรียนที ่1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 

ว23185 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 0.5 1 

ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 

ส23102 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน  5 0.5 1 

พ23101 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 5 1 2 

ศ23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 1 2 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ว23201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 5 1 2 

ว21295 คอมพิวเตอร 5 1 2 

ส20235 หนาที่พลเมือง 35 0.5 1 

ศ23201 ศิลปศึกษาเพ่ิมเติม5 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

     

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.1 31 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  (ภาคเรียนที ่2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23186 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 

ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 

ส23104 ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

พ23102 สุขศกึษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 1 2 

ศ23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 1 2 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6 0.5 1 

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 

  รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

  วิชาเพิ่มเติม     

ว23202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 6 1 2 

ว21296 คอมพิวเตอร 6 1 2 

ส20236 หนาที่พลเมือง 36 0.5 1 

ศ23202 ศิลปศึกษาเพ่ิมเติม 6 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 3 6 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ลส-นน 0.5 1 

     

        

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมหนวยกติท้ังส้ิน 15.5 31 

 

 

  



44 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ท23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 5 1.5 3 60 

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ท21201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5  1  20  

ท21202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5  1  20  

ท22201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5  1  20  

ท22202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5  1  20  

ท23201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 0.5  1  20  

ท23202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 0.5  1  20  

          

  รวม 3.0 6 120 

          

          

          

          

 

  



45 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1.5 3 60 

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 1.5 3 60 

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 1.5 3 60 

ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 1.5 3 60 

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 1.5 3 60 

ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

          

  รวม 6.0 12 240 

          

 

  



46 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร       

ว21101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ว21102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ว22101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ว22102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ว23101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ว23102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

     

 รวม 9.0 18 360 

     

  เทคโนโลยี       

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ว21182 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 1 20 

ว22183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ว22184 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 1 20 

ว23185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ว23186 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 20 

     

 รวม 3.0 6 120 

     

 

  



47 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม  วิทยาศาสตร       

ว21201 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ว21202 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ว22203 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ว22204 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ว23205 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ว23206 วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

     

 รวม 6.0 12 240 

         

 คอมพิวเตอร    

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1.0 2 40 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1.0 2 40 

ว22293 คอมพิวเตอร 3 1.0 2 40 

ว22294 คอมพิวเตอร 4 1.0 2 40 

ว23295 คอมพิวเตอร 5 1.0 2 40 

ว23296 คอมพิวเตอร 6 1.0 2 40 

      

 รวม 6.0 12 240 

     

 

  



48 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน สังคมศกึษา       

ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ส21103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ส22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9 18 360 

          

รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร       

ส21102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 1 0.5 1 20 

ส21104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 2 0.5 1 20 

ส22102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 3 0.5 1 20 

ส22104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 4 0.5 1 20 

ส23102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 5 0.5 1 20 

ส23104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3 6 120 

          

 

  



49 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ส21201 คุณธรรม จริยธรรม 1 0.5 1 20 

ส21202 คุณธรรม จริยธรรม 2 0.5 1 20 

ส22201 คุณธรรม จริยธรรม 3 0.5 1 20 

ส22202 คุณธรรม จริยธรรม 4 0.5 1 20 

ส23201 คุณธรรม จริยธรรม 5 0.5 1 20 

ส23202 คุณธรรม จริยธรรม 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

 ส20231  หนาที่พลเมือง 31 0.5 1 20 

 ส20232  หนาที่พลเมือง 32 0.5 1 20 

 ส20233  หนาที่พลเมือง 33 0.5 1 20 

 ส20234  หนาที่พลเมือง 34 0.5 1 20 

 ส20235  หนาที่พลเมือง 35 0.5 1 20 

 ส20236  หนาที่พลเมือง 36 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 



50 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 1 1 2 40 

พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2 1 2 40 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 3 1 2 40 

พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4 1 2 40 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 5 1 2 40 

พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6 1 2 40 

          

  รวม 6 12 240 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

พ21201 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 20 

พ21202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 20 

พ22201 พลศึกษาเพิ่มเติม 3 0.5 1 20 

พ22202 พลศึกษาเพิ่มเติม 4 0.5 1 20 

พ23201 พลศึกษาเพิ่มเติม 5 0.5 1 20 

พ23202 พลศกึษาเพิ่มเติม 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3 6 120 

          



51 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0 2 40 

ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0 2 40 

ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1.0 2 40 

ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

  รวม 6 12 240 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ศ21201 ศิลปะเพิ่มเติม1  0.5  1  20 

ศ21202 ดนตรเีพิ่มเติม 1  0.5  1  20 

ศ21203 ศิลปะเพิ่มเติม 2  0.5  1  20 

ศ21204 ดนตรีเพิ่มเติม 2  0.5  1  20 

ศ22201 ศิลปะเพิ่มเติม 3  0.5  1  20 

ศ22202 ดนตรีเพิ่มเติม 3  0.5  1  20 

ศ22203 ศิลปะเพิ่มเติม 4  0.5  1  20 

ศ22204 ดนตรีเพิ่มเติม 4  0.5  1  20 

ศ23201 ศิลปะเพิ่มเติม 5  0.5  1  20 

ศ23202 ดนตรีเพิ่มเติม 5  0.5  1  20 

ศ23203 ศิลปะเพิ่มเติม 6  0.5  1  20 

ศ23204 ศิลปะเพิ่มเติม 6  0.5  1  20 

  รวม 6 12 240 

          

 

  



52 

รายวิชา กลุมสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 1 20 

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 20 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 20 

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 

 

  



53 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 3 60 

อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 3 60 

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 3 60 

อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 3 60 

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 3 60 

อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 3 60 

          

  รวม 9.0 18 360 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ก21201  ภาษาเกาหล ี1  0.5 1 20  

ก21202  ภาษาเกาหล ี2  0.5 1 20  

ก22201  ภาษาเกาหล ี3  0.5 1 20  

ก22202  ภาษาเกาหล ี4  0.5 1 20  

ก23201  ภาษาเกาหล ี5  0.5 1 20  

ก23202  ภาษาเกาหล ี6  0.5 1 20  

          

  รวม 3.0 6 120 

          

 

  



54 

รายวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

I21101 การศึกษาและสรางองคความรู (IS1) 1.0 2 40 

I21102 การสื่อสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 2 40 

     

 รวม 2.0 4 80 

     

รายวิชากิจกรรม     

 การนําองคความรูไปใชบริการสังคม(IS3) 1.0 2 40 

     

 รวม 1.0 2 40 

     

 

 

  



55 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

          

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

 

 



56 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

    

 

    

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  รวม 

 

6 45 

    

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  คําอธิบายรายวิชา 

 

ชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ท21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว  รอยกรอง  จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมายคํา

เปรียบเทียบ  คําที่มีหลายความหมาย  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ  ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ  ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน  วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ  เรยีงความ  ยอความ  แสดงความคิดเห็น  ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อท่ี

โนนนาวใจ  ศึกษาเสียงในภาษาไทย  สรางคําในภาษาไทย    วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําใน

ประโยค  ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน  การแตงรอยกรอง  จําแนกสํานวนท่ีเปนคําพังเพย  

และสุภาษิต  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคา

ขอวรรณคดีและวรรณกรรม  นาํความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดแีละวรรณกรรมไปประยุกตใช

ในชีวิตจริง  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา  ฝกปฏิบัติ  สืบคนขอมูล  สื่อสาร  การวิเคราะห

เพื่อใหเขาใจดานการเรยีนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู  มีความสามารถในกรตัดสินใจนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ เห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ  มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย  มีมารยาทในการอาน  ในการ

เขียน  การฟง  การดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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   

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

 ท3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

 ท4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ท5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  

 

รวม  33  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ท21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมายคํา

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน การแตงรอยกรอง จําแนกสํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต  

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม  นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ สืบคนขอมูล สื่อสาร การวิเคราะหเพื่อให

เขาใจดานการเรียนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในกรตัดสินใจนําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ  เห็นคณุคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคานิยมที่เหมาะสม รักชาติ  ศาสน  กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย มีมารยาทในการอาน การเขียน  การฟง การดู

และการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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   

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

 ท3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 

 ท4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ท5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  33  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3    รหัสวิชา  ท22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรองแกวและรอยกรองไดถูกตองไพเราะ จับใจความสําคัญ สรุปความ  

เขียนผังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อานและระบุขอสังเกตการใชภาษาโนนนาวไดอยาง

สมเหตุสมผล  เขียนสื่อสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน เขยีนบรรยาย พรรณนา เรียงความ  

จดหมายกิจธุระ และเขียนวิเคราะหวิจารณเรื่องไดอยางสมเหตุสมผล พูดสรุปความ วิเคราะหวิจารณ

เร่ืองท่ีฟงฟงและดูไดอยางมีเหตุผล โดยมานาํคิดประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความรูเก่ียวกับการ

สรางคํา คําราชาศัพทโดยสรางประโยคในภาษาไทย  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ  

สรุป อธิบายขอคิดจากวรรณคดี 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะหใหถูกตองเหมาะสม มีมารยาทใน

การฟง ดู พดู อาน เขียนเพื่อนําภาษาไทยไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวันไดอยางเห็นคุณคา  

ความสาํคัญ  รักษาและสืบสานภาษาไทยตลอดจนภูมิปญญาทางภาษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะอัน

พงึประสงค  ประกอบดวยรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสจุริตมีวินัย ใฝเรยีนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงเนนในการทํางานและรักในความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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 

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

 ท3.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 ,  

 ท4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 

 ท5.1   ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4    รหัสวิชา  ท22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียด 

วิเคราะหและจาํแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและประเมินคุณคาแนวคิดจากเรื่องท่ีอานเขียนสื่อสารดวย

ลายมือที่อานงายชัดเจน เขียนยอความ รายงาน วิเคราะห วิจารณเรื่องไดอยางมีเหตุผลและมารยาท

ในการฟง การดู และการพูด เขาใจเก่ียวกับการสรางคําและสามารถอธิบายความหมายของคํา

ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย สรุป วิเคราะห วิจารณ อธิบายคุณคาของวรรณกรรมและวรรณคดี  ได

อยางเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในการ

ตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพเห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ

ชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริตมีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน และรักในความเปนไทยมีมารยาทในการอาน การเขียน  

การฟง การดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1  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 

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

 ท3.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 ,  

 ท4.1  ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 

 ท5.1   ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5 

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ท23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 
 

  ศึกษาการอาน เขียน ฟง ดู พูด โดยอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองประเภทกลอน

สุภาพ กาพยฉบัง ๑๖จับใจความ แปลความ ตีความ และขยายความ วิเคราะห วิจารณเขียน หรือพูด

แสดงความคดิเห็น ชี้แจงแสดงความรู อธิบายความหรือโตแยงถึงคุณคาที่ไดรับ ประเมินเรื่องท่ีอาน

อยางมีเหตุผล มีมารยาทการอาน คัดลายมือดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนกรอบและผังความคิดยอ

ความ จดหมายกิจธุระ บันทึก รายงาน โครงงานจากการศึกษาคนควา เรื่องราวในทองถ่ิน ขาว สื่อ

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส วรรณคดีเรื่องที่เรียน มีมารยาทในการเขียน พูดรายงานประเดน็การศึกษา

คนควาเกี่ยวภูมิปญญาทองถ่ิน โดยนําเสนอผลงานโดยใชคอมพิวเตอร มีมารยาทในการฟง ดูและพูด 

ศึกษาลักษณะคําไทย คํามูล คําประสม คําซ้าํ คาํซอน การใชภาษาในระดับตางๆ ไดถูกตองเหมาะสม 

กับระดับบุคคล การใชคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ ในภาษาไทย แตงกลอนสุภาพ กาพยฉบัง ๑๖ ได

ถูกตองตามขอบังคับของฉันทลักษณ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องราวประวัติความเปนมาของ

ทองถ่ิน บุคคลสําคัญ สารคดี บทความที่เก่ียวกับทองถ่ิน ใชหลักการพินิจวรรณกรรมวิเคราะหวิถีไทย 

และคุณคาของเรื่องที่อาน ทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อของสังคมและ

วัฒนธรรม ทองจําคําประพันธท่ี บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ จดจํา นาํความรู ขอคดิท่ีไดไป

ใชอางอิงและประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการทางการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแกปญหา การใชทักษะชวีิต  

สามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูเพื่อใหมีคุณลักษณะใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียง มีความ

มุงม่ันในการทํางาน มีวินัย รักชาติ ศาสน กษัตรยิ รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 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 

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

 ท3.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท5.1ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 

รวม  34  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  ท23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล ความหมายคําท่ี

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ระบุ

ขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดรายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร 

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเร่ืองเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค 

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียนการแตงรอยกรอง จําแนกสํานวนท่ีเปนคําพังเพย และสุภาษิต 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

  โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ สืบคนขอมูลการส่ือสาร การวิเคราะห 

เพื่อใหเขาใจดานการเรยีนรู การอาน การเขียน การฟงและการดู มีความสามารถในการตัดสินใจนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ เห็นคุณคารักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติชาติ มี

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู

อยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางานและรักความเปนไทย มีมารยาทในการอานในการเขียน การฟง การ

ดูและการพูด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 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 

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

 ท3.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 , ม. 3/6 

 ท5.1ม. 3/1 , ม.3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5  

 

รวม  34  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ท21201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการอาน เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรูความเพลิดเพลิน และขาวสาร อานงาน

เขียนบันเทิงคดีและสารคดีท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรอืสรุปความใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพและเหมาะสม  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอานบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถอานจับใจความสาํคัญจากเรื่องที่อานได 

 3. นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะหเรื่องท่ีอานได 

 5. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายประสบการณได 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2  รหัสวิชา  ท21202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี ที่ใหความรูความเพลิดเพลนิ ทั้ง

ในสวนท่ีเปนการฟงจากบุคคลจากในสื่อ พูดระหวางบุคคลและในกลุม บรรยายหรือสรุปความ  ใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบบันเทิงคดีและสารคดีได 

 2. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 3. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดูได 

 4. นักเรียนสามารถสรุปขอคิดจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 5. นักเรียนมีมารยาทในการฟงดูและพูด 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา  ท22201 จํานวน0.5หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการ เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรูความเพลดิเพลิน และขาวสาร อานงานเขียน

บันเทิงคดีและสารคดีที่เปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรือสรุปความใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพและเหมาะสม  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูดการฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตมีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได 

 2. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายและพรรณนาได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนรายงานการศึกษาคนควาได 

 4. นักเรียนสามารถเขียนรายงานการศึกษาคนควาได 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 4   รหัสวิชา  ท22202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูดในรูปแบบขาวสารตาง ๆ ท่ีใหความรูความเพลิดเพลิน ทั้งในสวนที่

เปนการฟงจากบุคคลจากในสือ่ พูดระหวางบุคคลและในกลุม บรรยายหรือสรุปความในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางสุภาพ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟง  ดูและพูดในรูปแบบขาวสารตาง ๆ ได 

 2. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 3. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดูได 

 4. นักเรียนสามารถสรุปขอคิดจากเรื่องท่ีฟงและดูได 

 5. นักเรียนมีมารยาทในการฟงดูและพูด 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 

 

  



69 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา  ท23201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูด ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู ขาวสาร รายการโทรทัศน แลว

วิเคราะหประเด็นความรู ความเขาใจ  นําไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  พูดเลาเรือ่งประวัติ

ความเปนมาของจังหวัด  ชุมชน  สถานท่ีสาํคัญ   อานออกเสียงรอยแกว ขาว บทรอยกรอง  อาน

วิเคราะหฉลากโภชนาการ ขาว ประกาศ คาํแนะนํา และ คาํเชิญชวน  เขียนเชิงกิจธุระ จดหมาย

ประกาศ  คําแนะนํา คําเชิญชวนเรื่องอาหาร สินคา สถานท่ีสําคัญ  สถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ินมีการ

อางอิงแหลงขอมูล  ตรงตามวัตถุประสงค   คนควาจากสื่อรปูแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง  ใชแหลง

เรียนรูในทองถิ่นอยางหลากหลาย  นําความรู  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงขาว บทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง

ที่อานได 

 2. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณฉลากโภชนาการ ขาวสาร เหตุการณสําคัญ ประกาศ  

คําแนะนําและคําเชิญชวน อยางมีเหตุผล เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตได 

 3. นักเรียนสามารถเขียนขาว ประกาศ คําแนะนาํ คาํเชิญชวนโดยใชถอยคําไดถูกตองตามระดับ

ภาษาได 

 4. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณรายการโทรทัศน และนําขอคิดมาประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตได 

 5. นักเรียนสามารถเขียนอัตชีวประวัติ โดยเลาเหตุการณ  ขอคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องตาง ๆ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา  ท23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20  ช่ัวโมง   

 

  ศึกษาหลักการฟง ดู และพูด ฝกทักษะภาษาไทย  โดยฝกฟง ดู เพลง  โฆษณา  แลววิเคราะห

ประเด็นความรู ความเขาใจ  อานออกเสียง  อานวิเคราะหบทความ  สารคด ี โฆษณานําไปใชเปน

ประโยชนในชวีิตประจําวัน   เขียนคําอวยพรในโอกาสตาง ๆ โฆษณา  แสดงความรู ความคิด โตแยง

บทความ บทโฆษณา  แตงเพลงสรางสรรคสังคม   อาน  พูดและเขียนไดอยางถูกตองตามหลักการ 

สรางสรรค  มีเหตุผล  มีการอางอิงแหลงขอมูล  คนควาจากสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง  ใช

แหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางหลากหลาย นาํความรู แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. อานออกเสียงบทความ สารคดไีดอยางถูกตอง เหมาะสมกับเร่ืองท่ีอาน 

 2. วิเคราะหและวิจารณบทความ สารคดี และโฆษณา อยางมีเหตุผล  เพื่อนํามาใชในการดําเนิน

ชีวิต 

 3. เขียนโฆษณา คําอวยพรในโอกาสตาง ๆ  โดยใชถอยคําไดถูกตองตามวัตถุประสงค 

 4. วิเคราะหและวิจารณบทเพลงท่ีฟง และนําขอคิดมาประยกุตใชในการดําเนินชีวิต 

 5. วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากบทเพลงสมัยเกาและบทเพลงรวมสมัย 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธบิายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  รหัสวิชา  ค21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบและ

ศูนย การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวน

เต็มและการนําไปใชเลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การคูณและหารเลขยกกําลังท่ีมีฐาน

เดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเตม็ การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรเศษสวนและ

ทศนิยม ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม การบวก 

ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม โจทยปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับเศษสวนและทศนิยมการสราง

ทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพื้นฐาน

ทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริงรูปเรขาคณิตสอง

มิติและสามมติิ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติท่ีได

จากการมองทางดานหนา (front view) ดานขาง(side view) หรือดานบน  (top view)ของรปู

เรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตท่ีประกอบขึ้นดวยลูกบาศก 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจาํวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ 

ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค  นํา

ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ คิดคน

สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พรอมท้ังตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ  มี

ความรอบคอบ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ัน

ในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม. 1/1, ม. 1/2 

 ค 2.2 ม. 1/1, ม. 1/2 

รวม  4  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ค21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ชั่วโมง 

  

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับอัตราสวน อัตราสวนของจํานวนหลายๆ จํานวน 

สัดสวน การนาํความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละไปใชในการแกปญหา สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ไปใชในชีวิตจริงสมการเชิงเสนสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธเชิงเสน การนําความรูเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริงสถิติ  การตั้งคําถามทาง

สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง กราฟเสน แผนภูมิรปู

วงกลม การแปลความหมายขอมูล การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจาํวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การตั้งคําถามการเก็บ

รวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การแปลความหมายขอมูล  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ การใหเหตุผลและการคิดสรางสรรค นํา

ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ คิดคน

สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความ

รอบคอบ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1 ม. 1/3 

 ค 1.3 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

 ค 3.1 ม. 1/1 

 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 

  



74 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ค22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

  

  ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ เลขยกกําลังท่ีมีเลข

ช้ีกําลังเปนจาํนวนเต็มการนาํความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังไปใชในการแกปญหา จํานวนอตรรกยะ ราก

ที่สองและรากที่สามของจํานวนตรรกยะ การนําความรูเกี่ยวกับจํานวนจริงไปใช  พหุนาม  การบวก 

ลบ คูณพหุนาม การหารพหุนามดวยเอกนามที่มีผลหารเปนพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง กําลังสองสมบูรณ และผลตางกําลังสอง สถิติ การนําเสนอและ

วิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮีสโทแกรม คากลางของขอมูล การแปลความหมาย

ผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชวีิตจริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ

ใชกระบวนการทางคณิตศาสตร  กระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหา การคดิคาํนวณและการสรปุ

รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห การคิดคํานวณการแกปญหาการใหเหตุผล

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิดทักษะกระบวนการท่ีได 

ไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ

คณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบแบบแผน  ละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบมี

วิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 1.2 ม.2/1 , ม.2/2    

 ค 3.1 ม.2/1 

 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ค22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  60  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ พื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวของ

ปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการ

แกปญหา ปริมาตร การหาปรมิาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรปูเรขาคณิต

สองมิติ โดยใชการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไป

ใชในชีวิตจริง มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต หนาตัดของรูปเรขาคณติสามมิติ ภาพท่ีไดจากการมอง

ดานหนา ดานขาง ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 2.2  ม.2/1, ม.2/2 

 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  ค23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเก่ียวกับสมการกําลังสองตัว

แปรเดียว สมการกําลังสองตัวแปรเดียวการแกสมการกําลังสองตวัแปรเดยีว การนําความรูเก่ียวกับ

การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดยีวไปใชในการแกปญหาระบบสมการระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปรการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรการนําความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปรไปใชในการแกปญหาพื้นท่ีผิวการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมการนําความรูเก่ียวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหาปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด 

กรวยและทรงกลมการนําความรูเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมไปใชในการแกปญหา

ความคลาย รูปสามเหลี่ยมที่คลายกันการนาํความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหาวงกลม 

คอรดและเสนสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณการ

แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดตีอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ  ระเบียบ 

มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดและ

ประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่

ตองการวัด  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.3 ม 3/2,  ม 3/3 

 ค 2.1 ม 3/1 ,  ม 3/2 

 ค 2.2 ม 3/1,  ม 3/3 

รวม  6  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 6     รหัสวิชา  ค23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล  

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเก่ียวกับ การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองฟงกชันกําลังสองกราฟของฟงกชันกําลัง

สองการนําความรูเกี่ยวกับฟงกชันกําลังสองไปใชในการแกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาอัตราสวนตรีโกณมิติอัตราสวนตรโีกณมิติการนําคาอัตราสวน

ตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศาและ 60 องศา ไปใชในการแกปญหาสถิติ ขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูล (แผนภาพกลอง)  การแปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชวีิตจรงิความนาจะ

เปน เหตุการณจากการทดลองสุมความนาจะเปนการนาํความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิต

จริง 

  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  

การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนาํประสบการณดานความรู  

ความคิดทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชวีิตประจําวันอยาง

สรางสรรค  รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดตีอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ  ระเบียบ  

มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการวัดและ

ประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ ทักษะที่

ตองการวัด  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.2 ม 3/1, ม 3/2 

 ค 1.3 ม 3/1 

 ค 2.2 ม 3/2 

 ค 3.1 ม 3/1 
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 ค 3.2 ม 3/1 

 

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ค21201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

            ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับการประยุกตรูปเรขาคณิต    

จํานวนนับ รอยละในชวีิตประจําวัน  ปญหาชวนคิด  จํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบ

ตัวเลขฐานตางๆ การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง โจทยปญหา การสรางมุมขนาดตางๆ    

การสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน                   

            โดยจัดประสบการณ  กิจกรรม หรือ โจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 

 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 3. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 

 4. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ  ท่ีกําหนดใหได 

 5. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 

 6.ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได 

 7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 8. ใชการสรางพื้นฐานสรางมุมขนาดตาง ๆ ได 

 9. ใชการสรางพ้ืนฐานสรางรปูท่ีซับซอนขึ้นได 

 10. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2    รหัสวิชา  ค21202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

           ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องการใหเหตุผลทางเรขาคณิต พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ 

การคูณ  การหารเอกนาม การคูณและการหารพหุนามอยางงาย การเตรยีมความพรอมในการให

เหตุผล การใหเหตุผลในชีวิตประจําวัน การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย 

           โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สังเกตขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 2. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได 

 3. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอยางงายได 

 4. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได 

 5. ใชความรู ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร และ เทคโนโลยีในการแกปญหาและสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 6. สามารถแสดงเหตุผลโดยอางอิงความรูขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพ 

 

รวม   6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3    รหัสวิชา  ค22201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

           ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกกําลัง   

การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและการนําไปใชแกปญหาหรือ

สถานการณตางๆ การใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนท่ีมีคานอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรปูสัญ

กรณวิทยาศาสตร การคาํนวณเก่ียวกับจํานวนท่ีอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การประยุกตของ

อัตราสวนและรอยละ การแกปญหาหรือสถานการณโดยใชอัตราสวนและสัดสวน การแกปญหาหรือ

สถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชรอยละ การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต  การสรางสรรค

งานศลิปะโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต พหุนามและ

เศษสวนของพหุนามอยางงาย การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร พหุนามดีกรีไมเกินหนึ่ง และ

เศษสวน 

           โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. คูณและหารจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใช บทนิยาม

และสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหาได 

 2. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตรได 

 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 4. ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละแกปญหาหรือสถานการณตางๆได 

 5. ใชความรูเก่ียวกับเล่ือนขนาน การสะทอนและการหมุนในการสรางสรรคงานศิลปะหรือการ

ออกแบบได 

 6. บวก ลบ คูณ หารพหุนามได 
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 7. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามดีกรีไมเกินหนึ่งได 

 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4    รหัสวิชา  ค22202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

        ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูป  cbxax2    เมื่อ cb,a, เปนคาคงตัวและ

0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปคาสัมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุ

นามดีกรีสองท่ีอยูในรปูผลตางของกําลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสองตัว

แปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช

การแยกตัวประกอบ การแกสมการกําลังสองตวัแปรเดียวโดยใช สูตร 
2a

4acbb
x

2 
   

การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรผันแบบผกผัน การแปรผันเก่ียวเนื่อง การนําไปใช      

กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรผานสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ

เรขาคณิตและพีชคณิต 

        โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ 

       เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคดิรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัยมุงม่ันในการทํางาน

อยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชในการดํารงชวีิตไดอยาง

พอเพียง รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได 

 2. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตวัประกอบได 

 3. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได 

 5. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่แปรผันตอกันได 

 6. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเก่ียวกับการแปรผันได 
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 7. สืบเสาะ  สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 

รวม  7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา  ค23201 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

       ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่องกรณฑท่ีสอง การบวก การลบ การคณูและการหารจํานวนจริงท่ีอยูใน

รูป a เมื่อ  0a   โดยใชสมบัติ  (1) baab   เมื่อ  0a  และ   0b  (2) 

b

a

b

a
 เมื่อ  0a  และ  0b  ปริมาตรและพื้นทีผิ่ว การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด  กรวย และ 

ทรงกลม การแกปญหาหรือสถานการณ  โดยใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว    การแยกตัว

ประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีการทําเปนกําลังสองสมบูรณ  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทาํเปนกําลังสอง

สมบูรณ หรือใชทฤษฎีเศษเหลือ สมการกําลังสอง การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร  

2a

4acbb
x

2 
     การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลงัสองตัวแปรเดียว   พาราโบลา 

สมการพาราโบลา  กราฟของพาราโบลาที่อยูในรูป  cbxaxy 2    เมื่อ  0a   

      โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายและการนําเสนอ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บวก   ลบ   คูณ   และหารจํานวนจริงที่อยูในรูป   a เมื่อ  0a   และ   0b   

b

a

b

a
 เม่ือ  0a    และ  0b   

 2. หาพื้นที่ผิวของพีระมิด   กรวย และ ทรงกลมได 

 3. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรูเก่ียวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวได 

 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบได 

 5. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปคาสมบูรณ 
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 6. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีการทําเปนกําลัง

สองสมบูรณหรือทฤษฎีเศษเหลือได 

 7.  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร  
2a

4acbb
x

2 
    ได 

 8.  แกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได 

 9.  เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดใหได 

 10. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู 

  



87 

คําอธิบายรายวิชา  

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา  ค23202 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับเร่ืองการใหเหตผุล สมบัติเก่ียวกับวงกลม การใหเหตุผลเก่ียวกับการสราง

รูปเรขาคณิต ระบบสมการ การแกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสอง การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไมเกินสอง เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ   การคูณ 

การหารเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวนของพหุนาม การแกปญหาเก่ียวกับเศษสวนพหุ

นาม 

     โดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ

วินัยมุงม่ันในการทํางานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนาํความรูไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ใชสมบัติเก่ียวกับวงกลมในการใหเหตุผลได 

 2. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปเหล่ียมและรูปวงกลมท่ีกําหนดใหได 

 3. แกระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมเกินสองได 

 4. แกโจทยปญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรดีกรีไมเกินสองได 

 5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

 6. การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวนของพหุนามได 

 7. แกสมการเศษสวนของพหุนามได 

 8. แกปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 

 9. สืบเสาะ สังเกต ใหขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได 

 

รวม   9   ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ว21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางหนาที่ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

โดยใชกลองจุลทรรศนใชแสงกระบวนการแพรและออสโมซิสการสังเคราะหดวยแสงและผลผลิตท่ี

เกิดข้ึนจากการสังเคราะหดวยแสง การลําเลียงสารของไซเล็มและโฟลเอ็มการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ

และไมอาศัยเพศของพืชดอกธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชวีิตของพืช 

การขยายพันธุพืช ความสาํคญัของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในการใชประโยชนดานตางๆ 

ลมฟาอากาศ บรรยากาศ อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการลําเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช  สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการ

แบงช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชนของแตละชั้นตระหนักในคุณคาของพืชท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต

และสิ่งแวดลอมโดยการรวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชนเห็นคุณคาของการ

พยากรณอากาศโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชนจากคําพยากรณอากาศ

ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู หลักฐานเชิงประจักษ  และสารสนเทศ  เสนอแนะ

แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการขอความ  การบูรณาการ

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ี

เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  ใหเปนผูที่มีจิตวิทยา

ศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  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.1/10 

  ม.1/11 , ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 . ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18 , ม .1/19  

 ว 2.2  ม.1/1 

 ว 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 

รวม 27 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  ว21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ รวมทั้งจัด

กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ วิเคราะหผลจากการใชธาตโุลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ

กัมมนัตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ 

อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคาเปรียบเทียบจุด

เดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความหนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม

ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค 

และการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส อธิบาย

โครงสรางอะตอมที่ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ความสัมพันธระหวางพลังงาน

ความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและแบบจําลองการวัดอุณหภูมิ 

เขียนกราฟ แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศสรางแบบจําลองที่อธิบายการถายโอน

ความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอนการขยายตัวหรือหดตวัของ

สสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสียความรอนคํานวณปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ

เปลี่ยนสถานะตระหนักถึงประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเน่ืองจากความรอน

โดยวิเคราะหสถานการณปญหา และเสนอแนะวิธีการนาํความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู หลักฐานเชิงประจักษ  และสารสนเทศ  เสนอแนะ

แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการขอความ การบูรณาการ

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ี

เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนผูที่มีจิตวิทยา

ศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 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 ,ม.1/10 

 ว 2.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 

 

รวม 17 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ว22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของ

อวัยวะท่ีเกี่ยวของในระบบหายใจอธิบายกลไกการหายใจเขาและออก โดยใชแบบจําลองรวมทั้ง

อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางใน

การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจใหทํางานเปนปกติระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน

ระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไตตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถายในการกําจัดของเสีย

ทางไตโดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถายทําหนาที่ไดอยางปกติ บรรยาย

โครงสรางและหนาที่ของหัวใจ หลอดเลือดและเลือดอธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดโดย

ใชแบบจําลองออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะปกติ

และหลังทํากิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแล

รักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดใหทํางานเปนปกติ ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน

ระบบประสาทสวนกลางในการควบคุมการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการปองกันการกระทบกระเทือนและ

อันตรายตอสมองและไขสันหลังระบุอวัยวะและบรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศ

ชายและเพศหญิงโดยใชแบบจําลองอธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาวตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัย

หนุมสาวโดยการดูแลรักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอธิบายการตกไข 

การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเปนทารก เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่

เหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยการ

ประพฤติตนใหเหมาะสมอธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย

โครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวยตัวทําละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษแยกสารโดยการ

ระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงายโครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวยตัวทําละลายนํา

วิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจาํวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยี และ

วิศวกรรมศาสตรออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวทํา

ละลายอุณหภูมิ ท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารรวมท้ังอธิบายผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายได

ของสารโดยใชสารสนเทศระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหนวยความเขมขนเปนรอยละ



92 

ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล และมวลตอปริมาตรตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรูเรื่อง

ความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยางการใชสารละลายในชีวิตประจาํวันอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

  โดยใชแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่นๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน                        

อยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 ,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

    ม.2/10 ,  ม.2/11,  ม.2/12 ,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 ,  ม.2/16,  ม.2/17 

 ว 2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 

รวม 23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4  รหัสวิชา  ว22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมพยากรณการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผล

ของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ เขียน

แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันออกแบบการ

ทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอความดันของของเหลววิเคราะห

แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุในของเหลวอธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ

ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาดของแรงเสียด

ทานเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระทําตอวัตถุตระหนักถึงประโยชนของ

ความรูเรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียด

ทานที่เปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ี

เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนและคํานวณโดยใช

สมการเปรียบเทยีบแหลงของสนามแมเหล็กสนามไฟฟา และสนามโนมถวงและทิศทางของแรงที่

กระทําตอวัตถุที่อยูในแตละสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมไดเขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็กแรงไฟฟา

และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและ

แรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนามน้ัน ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ี

รวบรวมไดอธิบายและคํานวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใชสมการจาก

หลักฐานเชิงประจักษเขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ววิเคราะหสถานการณและคํานวณ

เก่ียวกับงานและกําลังที่เกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการที่รวบรวมไดวิเคราะหหลักการ

ทํางานของเคร่ืองกลอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมไดตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครื่องกล

อยางงายโดยบอกประโยชนและการประยุกตใชในชีวิตประจําวันออกแบบและดวยวิธีท่ีเหมาะสมใน

การอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลงังานจลนและพลังงานศักยโนมถวงแปลความหมายขอมูลและอธิบาย

การเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมี

คาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมไดวิเคราะหสถานการณและอธบิายการเปลี่ยนและการถายโอนพลังงาน

โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานเปรยีบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใชประโยชนรวมท้ังอธิบาย

ผลกระทบจากการใชเช้ือเพลงิซากดึกดําบรรพจากขอมูลท่ีรวบรวมไดแสดงความตระหนักถึงผลจาก
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การใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพโดยนาํเสนอแนวทางการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเปรียบเทียบขอดี

และขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางการใช

พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในทองถ่ินสรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลก ตาม

องคประกอบทางเคมี จากขอมูลที่รวบรวมไดอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่การกรอน และการ

สะสมตัวของตะกอนจากแบบจําลองรวมทั้งยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวที่ทําใหผิวโลกเกิด

การเปลี่ยนแปลงอธิบายลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจําลองรวมทั้งระบุ

ปจจัยที่ทําใหดินมลีักษณะและสมบัติแตกตางกันตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือที่

เหมาะสมและนําเสนอแนวทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดินอธิบายปจจัยและ

กระบวนการเกิดแหลงนํ้าผิวดินและแหลงน้ําใตดินจากแบบจําลองสรางแบบจาํลองท่ีอธิบายการใชน้ํา

และนําเสนอแนวทางการใชนํ้าอยางยั่งยืนในทองถ่ินของตนเองสรางแบบจําลองท่ีอธิบายกระบวนการ

เกิดและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลมหลุมยุบ แผนดินทรุด 

  โดยมีความเขาใจและใชแนวคดิเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาได

อยางมี ประสิทธิภาพ รูเทาทันและมีจริยธรรม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

 ม.2/10,  ม.2/11,  ม.2/12,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 

 ว 2.3 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 ว 3.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9,ม.2/10 

 ว 8.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

 

รวม   35 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ว23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบของระบบนิเวศนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตศึกษา

ความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมศึกษาการถายทอดลักษระทางพันธุกรรม การแบง

เซลลแบบไมโทซีส และไมโอซีส โรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ตระหนักความสาํคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนวัสดุประเภทโพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม 

ตระหนักถึงคณุคาของการใชวัสดุประเภท  พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยา

เคมี รวมถึงการจัดการเรียงตัวใหมของอะตอม  ศึกษากฎทรงมวล  วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน 

และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน  ศึกษาการเกิดสนิมของเหล็ก  

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ  กรดกับเบส  และเบสกับโลหะ  ศึกษาประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมี

ที่มีตอสิ่งมีชีวิต  ออกแบบวิธีแกปญหาชีวิตประจาํวันโดยใชความรูปฏิกิริยาเคมี  

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู แบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ  และ

สารสนเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และสมการ

ขอความ และการบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเขาใจ

หลักการ ทฤษฎี และกฎที่เปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  

ใหเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ว 1.3   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 

 ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 

 

รวม 25 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6    รหัสวิชา  ว23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และคํานวณ

ปริมาณที่เก่ียวของ ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร วิเคราะหความตางศักยไฟฟา และกระแสไฟฟาใน

วงจรไฟฟา ศึกษาและบอกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส คํานวณพลังงานไฟฟา อธิบายการทํางานคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา ตระหนักถึงประโยชน และอันตรายคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทดลองกฎการสะทอนแสง 

อธิบายการเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส ศึกษาการโคจรของดาว

เคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดูกาล การเกิดขางข้ึนขางแรม และการใชเทคโนโลยีอวกาศ  

  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู แบบจําลอง หลักฐานเชิงประจักษ  และ

สารสนเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัด และคุมคา ใชแบบจําลอง และ                   

การบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเขาใจหลักการ  

ทฤษฎี และกฎท่ีเปนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร  ขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนผู

ที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.3 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 , ม.3/12 , ม.3/13 , ม.3/14 , ม.3/15 , ม.3/16 , ม.3/17, ม.3/18 , ม.3/19 

 ม.3/20 , ม.3/21 

 ว 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4  

 

รวม   25 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1   รหัสวิชา ว21201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการทํางานของนักวิทยาศาสตร ปญหา หรือ สถานการณ ท่ีสังเกตพบใน

ชีวิตประจําวัน ตั้งสมมติฐานจากปญหา หรือสถานการณ ที่สังเกตพบ ออกแบบการทดลอง   

เพื่อตรวจสอบ สมมติฐานกําหนดตัวแปร กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกใชอุปกรณและวิธีการ

ทดลอง อยางเหมาะสม บันทึกขอมูล จัดกระทําขอมูล นําเสนอขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการ

ทดลอง ไดสอดคลองกับจุดประสงค  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบการทดลอง หรือ

ดัดแปลงอุปกรณ ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การ

เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลองเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มี

จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลดวย

แบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริง แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคทางวิทยาศาสตร แบบประเมินดานเจตคติในการทํางานกลุม แบบประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สืบคน อธิบาย และอภิปราย ถึงการทํางานของนักวิทยาศาสตร                 

 2. สืบคน อธิบาย และอภิปราย ถึงปญหา หรือสถานการณ ที่สังเกตพบในชีวิตประจําวัน  

 3. อธิบาย และอภิปรายการตัง้สมมติฐานจากปญหา หรือสถานการณ ท่ีสังเกตพบไดอยาง

เหมาะสม 

 4. ออกแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กําหนดตัวแปร กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

เลอืกใชอุปกรณและวิธีการทดลอง อยางเหมาะสม 

 5. บันทึกขอมูล จัดกระทําขอมูล และนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงค 

 6. วิเคราะห และสรปุผลการทดลอง ไดสอดคลองกับจุดประสงค 

 7. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ ในการ แกปญหาที่

เกิดข้ึนขณะทําการทดลอง 
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 8. มีเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 

รวม     8    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 2   รหัสวิชา ว21202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห ความหมาย ประเภท ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร  คิดหัวเรื่อง  เลือก

เร่ืองท่ีจะทําโครงงานวิทยาศาสตร  ทําการทดลองเบ้ืองตนดูความเปนไปได  จัดทําเคาโครงของเร่ืองท่ี

เลอืกทํา ลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร อยางนอย 1 เรื่อง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการ

รวบรวมขอมูลหลาย ๆ ครั้ง  นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  และพัฒนาชิ้นงานใหเหมาะสม วิเคราะหผลการทดลอง  สรปุผลการทดลอง  ทํา

รายงานผลการทดลอง และนําเสนอโครงงาน ดวยปากเปลา อยางถูกตอง และม่ันใจ 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การ

เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลองเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด ความ

เขาใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตดัสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มี

จิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม คณุธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลดวย

แบบทดสอบ  แบบประเมนิจากสภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคทางวิทยาศาสตร แบบประเมินดานเจตคติในการทํางานกลุม แบบประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา  แบบทดสอบความคดิสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สืบคนขอมูล อธิบาย  และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

 2. ศึกษา และอธิบายขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร และคิดหัวเรื่องโครงงาน 

 3. สืบคนขอมูล เก่ียวกับเรื่องท่ีเลือกทําโครงงานทําการทดลองเบ้ืองตนดูความเปนไปไดและจัดทํา

เคาโครงของเรื่อง 

 4. ทําโครงงานวิทยาศาสตร อยางนอย 1 เรื่องโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการรวบรวมขอมูล

หลาย ๆ ครั้ง นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ  แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  และ

พัฒนาชิ้นงานใหเหมาะสม 

 5. วิเคราะหผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและทํารายงานผลการทดลอง 

 6. นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ดวยปากเปลา อยางถูกตอง  และมั่นใจ 
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 7. มีเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม 

 

รวม    7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา ว22201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2         ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา ทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณวิทยาศาสตร การใชอุปกรณวิทยาศาสตร และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การวัด การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น

การพยากรณ วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานจากการเลนเกมส หรือการทํา

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  และพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิด

ประดิษฐชิ้นงาน   

  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน การสบืเสาะหาความรู  เพื่อใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ระบุชื่ออุปกรณวิทยาศาสตร และสามารถใชไดอยางถูกตอง 

 2.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกต ไดอยางถูกตอง        

 3.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานความสามารถในการจัดจําแนกได 

  อยางถูกตอง 

 4.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานความสามารถในการใชเครื่องมือ 

  วัด ไดอยางถูกตอง 

 5.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการระบุความสัมพันธระหวาง 

  สเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลาไดอยางถูกตอง 

 6.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการนําขอมูลมาจัดกระทําเพ่ือให 

  ผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง 

 7.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการอธิบายขอมูลไดอยางถูกตอง 

 8.  ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการทํานายหรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะ 

  เกิดขึ้นลวงหนาไดอยางถูกตอง 
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 9.  นําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐานมาใชออกแบบและประดิษฐชิ้นงานได 

  อยางสรางสรรค 

 

รวม     9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ว22202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2         ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ สรางของเลนอยางงายตามแบบท่ีกําหนดให ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ

ของเลนที่ใชเครื่องกลอยางงายหรือหลักการทางไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสอยางงาย และอธิบายการ

ทํางานของของเลน ดวยหลักการทางวิทยาศาสตร  

  โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาเพ่ือใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู 

 1.  ตั้งคําถามเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตรที่สังเกตไดจากการเลนของเลน 

 2.  สังเกตและอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงายที่ประกอบขึ้นในของเลน 

 3.  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองกลอยางงาย วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงายที่ประกอบขึ้นในของเลนที่กําหนด 

 4.  ออกแบบและประดิษฐของเลนโดยใชเครื่องกลอยางงาย และไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อยางงาย 

 5.  มีเจตคติท่ีดีตอหลักการทางวทิยาศาสตรในของเลน 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 5   รหัสวิชา ว23201 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3         ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ทดลอง องคประกอบและประเภทของปโตรเลียม หินตนกําเนิดและแหลงกัก

เก็บปโตรเลียม การสํารวจและแหลงปโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแกไขท่ีเกิดจากการสํารวจและ

การผลิตปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ การกลั่นนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติและจาก

การกลั่นนํ้ามันดิบ และการใชประโยชน ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม

และแนวทางแกไข สถานการณพลังงานของโลกและของประเทศไทย การใชพลังงานดานการคมนาคม

ของประเทศไทย การกําหนดราคาน้าํมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแกไขผลจากการใช

เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทน 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายความสําคัญ และการกําเนิด ของปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน   และหินน้ํามัน 

 2. อธิบายแหลง   การสาํรวจ  และปริมาณสาํรองของปโตรเลียม และ แกสธรรมชาติ 

 3. อธิบายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการนําไปใชประโยชน 

 4. อธิบายโครงสรางราคาและวิเคราะหสถานการณการใชน้าํมันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 

 5. อธิบายประเภทและการใชประโยชน  จากเชื้อเพลิงที่เปนพลังงานทดแทน 

 6. นําเสนอแนวทางการใชปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ  อยางประหยัดและถูกวิธี 

 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ว23202 จํานวน  1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ทดลอง ตรวจสอบ เก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ 

พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตรของ

พลังงานดังกลาว และการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของ

พลังงานเหลานั้นที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ

เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายความสําคัญของพลังงานทดแทน 

 2.  อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร ในการนําพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม พลังงานนํ้า  

  พลังงานชวีมวลและพลังงานนวิเคลียร ไปใชประโยชน 

 3.  อธิบายการใชประโยชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ พลังงานชีวมวล 

  และพลังงานนิวเคลียร ในประเทศไทย 

 4.  อธิบายขอดีและขอจํากัดเก่ียวกับการใชประโยชนและแนวทางการพัฒนา ของพลังงาน 

  แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา  ว21181 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะและทรพัยากร โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันในดาน

การเกษตรและอาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ 

  โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการ

แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา วิทยาการคํานวณ 1    รหัสวิชา  ว21182 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา ขั้นตอนการ

แกปญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มีการใช

งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซํ้า เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรการรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟตแวรและบริการ

บนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การ

จัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ขอตกลงและขอกําหนดการใชสื่อและ

แหลงขอมูลนําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม 

หรือการแกปญหาในชีวิตจริง  

  โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลและสรางทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสราง

ความเสียหายใหแกผูอื่น 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา  ว22183 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

   ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเทคโนโลยี ประกอบดวย

กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการออกแบบ และปฏิบัติการทดสอบ 

ปรับปรุงแกไข และประเมินผล    

  โดยใชกระบวนการเทคโนโลยีในการแกปญหาหรือสนองความตองการในการสรางสิ่งของ

เครื่องใชหรือวิธีการ  ใชความรูเก่ียวกับกลไกและการควบคุมไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส  โดยถายทอด

ความคิดเปนภาพ 3  มิติ หรือ ภาพฉาย  เพ่ือนําไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของเครื่องใชหรือ

ถายทอดความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและรายงานผล  มีความคิดสรางสรรค

ไดแก  ความคิดริเร่ิม  ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน  และความคดิละเอียดลออในการแกปญหา

หรือสนองความตองการในงานท่ีผลิตเอง  เพ่ือใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอ

ชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือใชเทคโนโลยีที่

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเทคโนโลยีดวยเทคโนโลยีสะอาด  รวมถึง

การใชพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลดการใชทรัพยากร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 2        รหัสวิชา  ว21184 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ

แกปญหา ออกแบบการเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหาอภิปรายองคประกอบ

และหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประกอบการแกปญหา 

รวมถึงใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในผลกระทบของ

การเผยแพรขอมูล รวมถึงสรางและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพรผลงาน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ตลอดจนกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่

เรียนรู มีความตระหนักและรับผิดชอบตอการกระทําในการเผยแพรขอมูล นําความรูที่ไดรบัไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 4.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ว23185 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับชีวิตสังคมและ

สิ่งแวดลอมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับของเทคโนโลยีไดแกระดับพื้นบานหรือพื้นฐานระดับกลาง

และระดับสูงเขาใจกลไกและการควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  โดยใชการสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบโดยถายทอด

ความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของเครื่องใชหรือถายทอด

ความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลในการสรางส่ิงของเครื่องใชหรือวิธีการ

นั้นใหคํานึงความปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 3        รหัสวิชา  ว21186 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อธิบายการเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตไดเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล 

ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค 

  โดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตได และมีทัศนคติท่ีดีตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ประมวลผลดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

 ว. 4.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 1             รหัสวิชา  ว21291 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาหลักการทํางาน และองคประกอบของคอมพิวเตอร อธิบายความหมายของขอมูลและ

สารสนเทศ  ใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ  เพื่อนําไปใชให

เกิดประโยชนและมีความเหมาะสมในการใชงาน ศึกษาบทบาทหนาที่ นิยาม และความสาํคัญของ

โปรแกรมประมวลผลคํา และฝกทักษะทางดานโปรแกรมประมวลผลคําดวยโปรแกรม Microsoft 

Word  ทักษะการใชงานเบ้ืองตน การใชงานเอกสารและแกไขขอความ  การจัดรูปแบบตัวอักษะและ

ยอหนา  การใชรูปภาพประกอบเอกสาร  การใชกราฟกแบบพิเศษ และ การสรางและตกแตงตาราง 

ปฏิบัติการใชโปรแกรมประมวลผลคําดวยโปรแกรม Microsoft Word ทักษะการใชงานเบ้ืองตน    

การใชงานเอกสารและแกไขขอความ   การจัดรูปแบบตัวอักษะและยอหนา  การใชรูปภาพประกอบ

เอกสาร  การใชกราฟกแบบพิเศษ และ การสรางและตกแตงตาราง 

  โดยใชกระบวนการทํางาน  การทํางานกลุม  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแกปญหา  และ

ทักษะการแสวงหาความรู เพ่ือใหเขาใจและเห็นคุณคาของซอฟตแวร Microsoft Word สามารถ

จัดทําชิ้นงาน  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานักและรับผิดชอบการทํางานบนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  อดทน  มุงมั่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 2               รหัสวิชา  ว21292 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อธิบายเกี่ยวกับ ประวัติคอมพิวเตอร วิวัฒนาการคอมพิวเตอร ลักษณะสําคัญของเครื่อง

คอมพิวเตอร ขอจํากัดของคอมพิวเตอร ประโยชนของคอมพิวเตอร การขยายตัวของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและประเภทของอาชญากรรมและอาชญากรคอมพิวเตอร  

ศึกษาหลักการของตารางทํางาน โปรแกรม Microsoft Excel การคาํนวณบนตารางทํางาน  รูปแบบ

ของงานที่อยูบนตารางทํางานการปอนขอมูล  การแกไขขอมูล การเก็บขอมูลลงแฟมขอมูล การเรยีก

ขอมูลจากแฟมขอมูลมาดําเนินการ  การจัดรูปแบบช้ินงาน  การพิมพ  การสรางกราฟ  ฟงกชันการ

คํานวณ และฟงกชันการทํางานตางๆปฏิบัติการสรางงานบนตารางทํางาน โปรแกรม Microsoft 

Excel ปอนขอมูล  แกไขขอมูล เก็บขอมูลลงแฟมขอมูล เรียกขอมูลจากแฟมขอมูลมาดําเนินการ  

จัดรูปแบบชิ้นงาน สรางกราฟ  ใชฟงกชันการคํานวณ และฟงกชันการทํางานตาง ๆ ประยุกตตาราง

ทํางานในงานตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทํางาน  การทํางานกลุม  ทักษะการจัดการ  กระบวนการแกปญหาและ

ทักษะการแสวงหาความรู เพือ่ใหเขาใจและเห็นคุณคาของซอฟตแวร Microsoft Excel สามารถ

จัดทําชิ้นงาน  ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานักและรับผิดชอบการทํางานบนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  อดทน  มุงมั่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 3           รหัสวิชา  ว21293 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาและอธิบายระดับของเทคโนโลยีที่ใชเปน 3 ระดับ คือระดับพื้นบานหรือพื้นฐานระดับ 

กลางและระดับสูงการสรางสิง่ของเครื่องใชหรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีจะทาํใหผูเรียน

ทํางานอยางเปนระบบ สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย การหางานดวยวิธีที่หลากหลายและการเลือก

งานท่ีเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพฉาย เพื่อนําไปสูการ

สรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของเคร่ืองใชหรือถายทอดความคดิของวิธีการเปนแบบจําลอง

ความคิดและการรายงานผลเพื่อใหมีความรูความเขาใจการสรางงานอยางมีระบบนําไปสูการเลือก

อาชีพท่ีเหมาะสมเกิดเจตคติที่ดีตอการดําเนินชีวิตในอนาคต 

  

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายความหมาย และความสําคัญของการใชเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 2.  นักเรียนมีความรูความเขาใจดานการใชโปรแกรม Pro/Desktop ในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 3.  นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงรางชิ้นงานจากโปรแกรม Pro/Desktop    

 4.  นักเรียนปฏิบัติงานทํารูปทรง 3 มิติ ตาง ๆ จากโปรแกรม Pro/Desktop    

 5.  นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑจากโปรแกรม Pro/Desktop    

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 4               รหัสวิชา  ว21294 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษา ฝกปฏิบัติหลักการเบ้ืองตนของกลุมเครื่องมือตาง ๆ ในการตกแตงรปูภาพ สรางรปูภาพ 

กรอบรูป ปรับแสงเงาของภาพ รวมถึงการซอมรูปภาพ ตัดตอภาพ และการวางการภาพลงบนพื้นผิว

วัตถุ จากโปรแกรมกราฟก เขาใจวิธีการตกแตงรูปภาพใหสวยงาม และสามารถจัดทําชิ้นงานหรือ

ประยุกตใชโปรแกรมกราฟกในการผลิตชิ้นงานอยางสรางสรรค มีจิตสํานึกและรับผิดชอบโดยการใช

งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนําเสนอผลงานดวยคําสั่งเบ้ืองตนในโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว

การสรางไฟลนําเสนอ ไฟลเมนู โดยใชองคประกอบจาก Object ท่ีกําหนดใหการเชื่อมโยง การสราง

ไฟลไตเต้ิล (Title) การสรางเมนู (Menu) การสรางไฟลเน้ือหาการสรางไฟลนาํเสนอ โดยใชเทคนิค

การโหลด Muvie หลายระดับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชงานโปรแกรม

ภาพเคลื่อนไหว 

  เพื่อนําเสนอผลงาน มีความคิดสรางสรรค มีจิตสาํนึกมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม มีเจตคติท่ีดีตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวัน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรูความเขาใจโครงสรางการทํางานของโปรแกรม Flash 

 2. สรางแอนิเมชั่นของการตูนได 

 3. สรางปุมเชื่อมโยงได 

 4. แทรกเสียงได 

 5. เขียน Action Script ได 

 6. นําเสนองานได 

 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 5     รหัสวิชา  ว21295 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาเก่ียวกับการเขียนเว็บเพจดวย โปรแกรมในการสรางเว็บเพจในรูปแบบ web editor โดย

ศึกษาเรียนรูถึงโครงสรางพื้นฐานของการเขียนและกําหนดสวนตาง ๆ ของเว็บเพจสามารถสราง

หนาตาของหนาตางออกแบบเว็บเพจสวนประกอบของหนาจอหลัก การสราง Site กําหนดคุณสมบัติ

ของ Site สราง Static Page กําหนดคุณสมบัติหนาเพจ ตั้งชื่อเพจ จัดรูปแบบตัวอักษรใสรปูภาพ 

ปรับรูปพื้นหลัง การแกไขโคด ตรวจสอบโคด พิมพโคดการสรางลิงคและตรวจหนาเพจบน Browser 

และ Publish เพจศึกษาการทํางานและสราง Web Applications สรางหนาเพจรับขอมูล ติดตั้ง 

Web Server ดวย Internet Information Server ทดสอบการสรางเว็บเพจ อยางงายได 

  โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินกระบวนการสรางความคิด

รวบยอดกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการคิดวิเคราะหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานสามารถนําทักษะปฏิบัตงิานไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกโครงสรางของภาษาhtml ได 

 2. บอกลักษณะคุณสมบัติของภาษาhtml ได 

 3. ใชคําสั่งภาษาhtml เบื้องตนได 

 4. เขียนโปรแกรมภาษาhtml เบ้ืองตนได 

 5. กําหนดคาภาษาhtml เบื้องตนได 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 6              รหัสวิชา  ว21296 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

        

  ศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนทําการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

อันจะนําไปสูการระบุเรื่อง หัวขอหรือปญหาสําหรับการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร  คนควาเอกสาร

ทางดานทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเก่ียวกับการทําโครงงานท่ีจะรวบรวมขอมูลเบื้องตนศึกษา

ความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทํา การออกแบบ การวางแผน เขียนและนําเสนอเคาโครง

เทคนิคการนําเสนอโครงงาน  การเผยแพรผลงาน  จัดทําโครงงานตามข้ันตอนการเขียนรายงานและ

นําเสนอโครงงานได  โดยใชเทคโนโลยีไปใชในการทําโครงงาน 

       โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินกระบวนการสรางความคิด

รวบยอดกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบกระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการคิดวิเคราะหมีนิสัยรักการทํางาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขมีสมาธิในการทํางานสามารถนําทักษะปฏิบัตงิานไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหมีความรู

ความเขาใจและทักษะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร  ตลอดจนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน  

และสามารถนําความรูและผลงานโครงการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรได 

 3.  มีความรูในการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

 4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของงาน 

 5. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 1     รหัสวิชา  ส21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวกพุทธ

สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก  พระรัตนตรัย หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิต

และเจริญปญญา หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 

รวมท้ังศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสู

ประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย   

พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก พระรตันตรัย หลักธรรมคําสอน  พุทธ

ศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา หนาท่ีชาวพทุธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพธิี และวัน

สําคญัทางพระพุทธศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เกิดความศรัทธาตอศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษากฎหมาย

คุมครอง สิทธิของบุคคล ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย บทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอ

สังคมและประเทศชาติ ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ

ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนปจจัยในการสรางความสัมพันธท่ีด ีหลักการ เจตนารมณ โครงสราง และ

สาระสาํคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน การแบงอํานาจและถวงดุลอํานาจ

อธิปไตยท้ัง 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 

สามารถนําไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7,ม.1/8, ม.1/9,ม.1/10, ม.1/11 

 ส1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5 

 ส2.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
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 ส2.2 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 

 

รวม 23  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 2     รหัสวิชา  ส21103 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหมาย ความสําคญัของเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ขอบขายของเศรษฐศาสตร การ

บริโภค วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริโภค พฤติกรรมการบริโภค ผลดี ผลเสีย ของคานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภค ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน บทบาทหนาที่ ประเภทของสถาบัน

การเงิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ความหมายและความสําคัญของทรัพยสิน

ทางปญญา ผลกระทบจากกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลัก

เศรษฐศาสตรเบื้องตน เห็นคุณคาความสาํคัญของการเปนผูบรโิภคท่ีดีศึกษาเรื่องเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ลักษณะทางกายภาพและสังคมประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย เสน

แบงเขตเวลาของประเทศไทยกับทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความแตกตางของเวลา ภัย

ธรรมชาติ และการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความรวมมือ

ระหวางประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทําเล

ที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ปจจัยทางกายภาพและ

สังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

โอเชียเนีย 

  โดยใชกระบวนการทางภูมิศาสตร  กระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทาง

สังคมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหากระบวนการกลุมเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจลักษณะทางธรรมชาติและภูมิศาสตรท่ีสงผลใหวิถีชีวิตของผูคนแตกตางกันมีสวน

รวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศชาติ และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย

เนีย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ส 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
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 ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวม14 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 3     รหัสวิชา  ส22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธ ศาสนา เรยีนรูประเทศ

ไทยและเพื่อนบาน (สุวรรณภูมิ) พุทธประวัติ ชาดก ประวัตพิุทธสาวก และชาวพุทธตัวอยาง พุทธ

สุภาษิต และคําศัพท ของพระพุทธศาสตร พระไตรปฏกนารู หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ธรรม 6 

อารยถนะ) หลักธรรมและอกุศลกรรมบด 10 อบายมุข 4 สุข 2 บุพพิมิตขอามัชฌิมาปฏิปนา สติปฏ

ฐาน 4 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 คุณธรรม 6 กุศลกรรมบด 10 ศึกษาวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมสวนะ และเทศกาลสําคัญ การบริหารจิตการเจรญิปญญา การพัฒนา การเรียนรูดวยวิธีคิด 

แบบโพนสิัรมนสิการ หนาท่ีชาวพุทธ การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธ ชาวพุทธท่ีดี การทําบุญตักบาตร การ

ถวายสังฆทาน และการถวายผาอาบนํ้าฝน การถวายเครื่องไตรธรรม การกรวดน้าํ การทอดกฐิน และ

การทอดผาปา มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนตอพระสงฆ การสัมมนา พระพุทธศาสนา กับการ

แกไขปญหา และการพัฒนาศึกษากฎหมายแพงลักษณะครอบครัว การหม้ัน การสมรส การรับบุตร

บุญธรรม มรดกกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ สาระสําคัญของ

รัฐธรรมนูญประเพณี วัฒนธรรมท่ีสําคญั การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย คุณคาของการสืบ

ทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น การถายทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นในแตละภูมิภาค ปราชญทองถ่ินหรือปราชญชาวบาน การอนุรกัษและ

สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและ

แกปญหาเพื่อใหเกิดความตระหนักในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 

เพื่อดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

สมารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ส 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5  



124 

 ส 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม2/4 

 ส 2.2  ม.2/1, ม.2/2 

 

รวม   22  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 4     รหัสวิชา  ส22103 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา เก่ียวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ความสาํคัญของวิชาเศรษฐศาสตร การผลิต  การ

บริการจัดการ  แนวทางการบริโภค  สิทธิคุมครองผูบริโภค การออมทรัพยในระบบธนาคาร  

เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สภาพแวดลอมทาง

กายภาพของทวีปยุโรป  แอฟริกา ภูมิภาคของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

  โดยใชกระบวนความคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตร  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  และ

แกปญหากระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถดาํเนินชวีิตอยางสันติ

สุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 ส 5.1  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 5.2  ม.2/1 

 

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 5     รหัสวิชา  ส23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  วิเคราะห  ฝกปฏิบัติ  สรางความคิดรวบยอดเพื่อใหมีความเขาใจ  ตระหนัก และเห็น

คุณคาการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาอยางย่ังยืนวิเคราะหพทุธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือประวัติศาสดาทีต่นนับถือ

ตามที่กําหนดประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต วิเคราะหขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง

เลา และศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนดสังฆคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนดการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพรอม

สําหรับการทํางานและการมีครอบครัวการพัฒนาจิตเพ่ือการเรยีนรูและดําเนินชวีิตดวยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือการพัฒนาจิตคามแนวทาง

ของศาสนาที่ตนนับถือสวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปานสติหรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา

อ่ืน ๆหนาที่และบทบาทของสาวก ปฏิบัติตนตอสาวก และบุคคลตาง ๆ ตามที่กําหนด หรือตามที่

ศาสนากําหนดไดถูกตองหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตองประวัติ

วันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดการแสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของ

ศาสนาที่ตนนับถือแนวทางในการธํารงรกัษาศาสนาที่ตนนับถือรูและเขาใจกฏหมายเก่ียวกับความผิด

ทางอาญา  ความผิดทางแพง และโทษ  อธิบายความหมาย ความสาํคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีสวน

รวมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

วิเคราะหความสาํคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล  การอนุรกัษวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม  รูจักเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  วิเคราะหปจจัยที่

กอใหเกิดความขัดแยง  สาเหตุปญหา  แนวทางความรวมมือในการลดความขัดแยงและการสรางความ

สมานฉันทรวมท้ังปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข  ศึกษาระบอบการปกครองแบบตาง ๆ ที่

ใชในยุคปจจุบัน  วิเคราะหความแตกตาง  ความคลายคลึงของการปกครองไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี

การปกครองระบอบประชาธปิไตย  ศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตราตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

เลอืกตั้ง  การมีสวนรวม  และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สามารถอธิบายอํานาจหนาที่ของรัฐบาล  
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บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน  สามารถอธิบายความจําเปนในการมีรัฐบาล

ตามระบอบประชาธิปไตย  ประเด็น ปญหาและผลกระทบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย

ของประเทศไทย และแนวทางการแกไขปญหา 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู สืบคนขอมูล สังเกต สํารวจ การอภิปราย การ

นําเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ  นําไปปฏิบัติใชไดในชีวิตประจําวัน  

เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต  มีความ

รับผิดชอบ  มุงม่ันในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถ

ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 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  

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

 ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม 26  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 6    รหัสวิชา  ส23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหมาย  ประเภทของตลาด และตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน  วิเคราะห

ความสาํคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคาและบริการ  

สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาทองถ่ินทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม  วิเคราะหปญหาของ

ทองถ่ินโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับตาง ๆ หลักการสําคัญของ

ระบบสหกรณ  ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงกับหลักการและระบบของสหกรณเพ่ือ

ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ศึกษาบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศใน

ดานตาง ๆ  บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรฐับาล  บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

ของรัฐในระดับตาง ๆ บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  ศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

เงนิเฟอ  เงินฝด ความหมาย สาเหตุและแนวทางแกไขภาวะเงินเฟอ  เงินฝด  วิเคราะหสภาพและ

สาเหตุปญหาการวางงาน  ผลกระทบจากปญหาการวางงาน  แนวทางการแกไขปญหาการวางงาน  

ศึกษาการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวาง

ประเทศ  ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  การ

เปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  สามารถอภิปรายปญหา

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ผลกระทบตอเนื่องของสิ่งแวดลอม

ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต  ที่สงผลตอประเทศไทย 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการทางภูมิศาสตร  การแสวงหาความรู สืบคนขอมูล  สังเกต 

สํารวจ การอภิปราย  การนาํเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ นําไป

ปฏิบัติใชไดในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรยีน  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต     มี

ความรับผิดชอบ  มุงมั่นในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

สามารถดํารงชวีิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
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มาตรฐานตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  

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

 ส 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 

 ส 5.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 

รวม  15  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 1      รหัสวิชา  ส21102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธและความสําคัญของเวลาในอดีตที่มีผลตอปจจุบันและอนาคต  ยกตัวอยาง

การใชเวลา  ชวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย  อธิบายที่มา และเทียบ

ศักราชแบบตาง ๆ ที่ปรากฏในประวัติศาสตรไทย เชน จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ.  นํา

วิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรไทย อธิบายท่ีตั้งและสภาพ

ภูมิศาสตร พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบุความสาํคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย ที่มีตอการพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน 

  โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะห  

กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถ

วิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกตางความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ รวมท้ังสามารถ

แกปญหาและประยุกตใช  เพือ่ใหสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจาํวัน  และอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางมีความสุขและสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ส 4.2 ม.1/1,ม.1/2 

 

รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 2      รหัสวิชา  ส21104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัย  ในดินแดนสุโขทัย  รัฐโบราณในดินแดนไทย 

เชน ศรีวิชัย ตามพรลิงค ทวารวดี และรัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ลานนา นครศรีธรรมราช  

สุพรรณภูมิ  วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดานปจจัยภายในและภายนอกในการ

สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย วิเคราะหอิทธิพล

ของวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปจจุบัน 

  โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะห  

กระบวนการกลุม การแสดงความคดิเห็น การนําเสนอผลงานและการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนมีความรู  

ความเขาใจ สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตางความสัมพันธของเหตุการณ

ตางๆ รวมท้ังสามารถแกปญหาและประยุกตใช เพ่ือใหสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  

และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขและสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 3      รหัสวิชา  ส22102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ความหมายความสําคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ

วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ วิธกีารประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ

ตางๆ วิเคราะหความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร  

ความสาํคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร  พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง

ปจจุบันดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความสําคัญ

และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น  เพื่อใหทราบเรื่องพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและ

การเมือง  ของภูมิภาคเอเชีย  ระบุความสาํคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร  ทักษะกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล

โดยการสาํรวจขอมูลจากพื้นทีจ่ริง การวิเคราะหขอมูลท่ีได การสังเคราะหขอมูล การหาความ

นาเช่ือถือของขอมูล เปรียบเทียบการอภิปรายนําเสนอขอมูล  การสรปุขอมูลนําเสนอและการนําไปใช

อางอิง  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในยุคเวลาทางประวัติศาสตร  รูจักประเมินคาความ

นาเชื่อถือของหลักฐานอางอิง  สามารถวิเคราะหขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร  เขาใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติดานตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.2/1 , ม.2/2,ม.2/3 

 ส 4.2  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 4.3  ม.2/2 

 

รวม   6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 4      รหัสวิชา  ส22104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความเปนมาของการสถาปนากรุงศรีอยุธยา วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรกรุงศรี

อยุธยาและกรุงธนบุรี  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร  

กรุงศรีอยุธยา ดานสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปะและวรรณกรรม บทบาท

ความสาํคัญของสถาบันพระมหากษัตริยไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธ    กับชาติตะวันตก 

ความขัดแยงกับอาณาจักรเพือ่นบาน  สงครามและการขยายอาณาเขต อิทธิพลของอารยธรรม

ตะวันตกและตะวันออกที่มีผลตออารยธรรมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  วิเคราะหภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  จังหวัดชัยภูมิ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี  

อิทธิพลของภูมิปญญามีผลตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ผลงานของ

บุคคลสําคัญของไทยและตางชาติที่มีสวนชวยสรางสรรคสังคมไทย  วิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

ชัยภูมิ 

  โดยใชทักษะการบวนการทางประวัติศาสตร ทักษะกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล        

โดยการศึกษาขอมูลจากตําราเรียน จากศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยาทางสื่อออนไลน การวิเคราะห

ขอมูลท่ีได  การสังเคราะหขอมูล  การหาคาความนาเชื่อถือของขอมูลเปรียบเทียบ การอภิปราย

นําเสนอขอมูล  การสรุปขอมูลนาํเสนอและการนําไปใชอางอิง  ความเปนมาของอดีตอาณาจักร        

กรุงศรีอยุธยา ความเจริญดานตางๆของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เพื่อใหเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึก

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีความ

ซื่อสัตย มีคานิยมท่ีดีงาม มีความเชื่อและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริยเปนประมุข  เกิดความรักและหวงแหนมรดกไทย  ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง      

การอนุรักษมรดกไทยและสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

 

รวม  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 5      รหัสวิชา  ส23102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา รูและเขาใจขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรสําหรับการศึกษาเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตนเอง  วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทรโดยใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตร  นาํวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง  

ครอบครัว  และทองถ่ินของตน  วิเคราะหที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

(ยกเวนเอเชีย)  ที่มีผลตอพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

(ยกเวนเอเชีย)  โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก ความรวมมือและความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20 เชนสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งท่ี 2  

สงครามเย็น  องคการความรวมมือระหวางประเทศ 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู  สืบคนขอมูล สังเกต สํารวจ การอภิปราย     

การนําเสนอขอมูล การแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความรูความเขาใจ นําไปปฏิบัติใชไดในชวีิตประจาํวัน  

เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรียน มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน  

รูจักแสดงความคดิเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม      

ไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.3/1, ม.3/2 

 ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 6      รหัสวิชา  ส23104 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีของไทย  ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและ

ความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีใน

การสรางสรรคความเจริญและความม่ันคงของชาติพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดาน

การเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยตาง ๆ  

เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีตอผลการพัฒนาชาติไทย เชน การทําสนธิสัญญาเบาวริง ในสมัย

รัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย

วิเคราะหสาเหตุปจจัยและผลของเหตุการณตาง ๆ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร  

บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก 

  โดยใชกระบวนการกลุม  การแสวงหาความรู  สืบคนขอมูล  สังเกต  สํารวจ  การอภิปราย  

การนําเสนอขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกิดความรูความเขาใจ  นาํไปปฏิบัติใชไดใน

ชีวิตประจําวัน  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรูใฝเรียน  มีวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรบัผิดชอบ  

มุงม่ันในการทํางาน  รูจักแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถดํารงชีวิต

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด   

 ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 
 

รวม  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 1    รหัสวิชา ส21201  จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา  วิเคราะห  สรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับประวัติและความสาํคัญของพระพุทธศาสนา

การสังคายนาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอ

สังคมไทยในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย  สภาพแวดลอมที่กวางขวางและ

ครอบคลุมสงัคมไทย  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว  สรุปและวิเคราะหพุทธระวัติ  

การประสูติ การเห็นเทวทูต 4 การบําเพ็ญทุกรกิริยา  การแสวงหาความรู  ชาดก อัมพชาดก ติตติร

ชาดก  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ระเบียบวิธี  พธิีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา        

วันวิสาขบูชา วันอัฎมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันธรรมสวนะและเทศกาล

สําคญั คือ วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ ศึกษา วิเคราะห  สรางความคิดรวบ

ยอด  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9)  อริยสัจ 4 ทุกข(ธรรมท่ีควรรู) 

ขันธ 5 ธาตุ 4 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรมอบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) สขุ 2 (กายิก

,เจตสิก) คิหิสุข,มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ไตรสิกขา  มงคล 38 ประการ  พุทธศาสนสุภาษิต  คําศัพท

ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการกลุม  การสืบคนขอมูล   

การอภิปราย  ฝกปฏิบัติ สรางความคดิรวบยอด  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักและเห็น

คุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปน

เครื่องมอืในการเรียนรู  การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/8 ,ม.1/11 

 ส 1.2  ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 2    รหัสวิชา ส21202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสส

ปะ พระอุบาลี  นายอนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา ชาวพุทธตัวอยาง พระเจาอโศกมหาราช  พระโสณะ

และพระอุตตระ หนาท่ีชาวพทุธเรื่องวิถีชีวิตของพระภิกษุท่ีตองศึกษาคันถธุระและวิปสสนาธุระ การ

ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมดวยกาย วาจาและใจ การเปนเพ่ือนที่ดีตามหลักทิศเบ้ืองซายในทิศ 6  มิตรแท–

มิตรเทียม การเขาคายพุทธบตุร การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมาม

กะ มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ในการไปวัด การแตงกายและการนําเด็กไปวัด 

การปฏิบัติตนในเขตวัด การเขาพบพระภิกษุ การแสดงความเคารพ ศาสนพิธี การจัดโตะหมูบูชา การ

ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล 

การอภิปราย ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็น

คุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนาํหลักธรรมไปใชเปน

เครื่องมอืในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7, ม.1/8 ,ม.1/9 ,ม.1/10 , 

 ม.1/11 

 ส 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 3    รหัสวิชา ส22201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบานและการนับถือพระพุทธศาสนาของ

ประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน  วิเคราะหความสาํคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสรางความเขาใจ

อันดีกับประเทศเพื่อนบาน  วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยในฐานะเปน

รากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณและมรดกของชาติ  อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ

การพัฒนาชุมชน  และการจัดระเบียบสังคม  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ  การผจญมาร  การตรสัรู  

การสั่งสอน  วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากชาดก: มิตตวินทุก

ชาดก ราโชวาทชาดก อธิบายโครงสรางและสาระโดยสังเขปของพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และ

พระอภิธรรมปฎก อธิบายพระรัตนตรยั : ธรรมคณุ 6 อริยสัจ : ทุกข (ธรรมท่ีควรรู) – ขันธ (อายตนะ) 

: สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) – หลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4 ) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 : นิโรธ 

(ธรรมท่ีควรบรรลุ) – สุข 2 (สามิสนิรามิส) : มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) – บุพพนิมิตของมัชชิมาปฏิปทา 

ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลธรรมบถ 10 สติปฏฐาน 4 มงคล 38 (ประพฤติธรรม เวนจาก

ความชั่ว เวนจากดื่มน้ําเมา) : พุทธศาสนสุภาษิต – กมมุนา วตตติโลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 

กลยาณการี กลยาณปาปการี จปาปกํ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สุโข ปุญญสสอุจจโย การสั่งสมบุญ นําสุข

มาให ปูชโก ลภเตปูชํวนทโก ปฏิวนทนํ ผูบูชาเขา ยอมไดรับการบูชาตอบ ผูไหวเขายอมไดรับการไหว

ตอบ วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดํารงตนอยางเหมาะสมใน

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข  

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล การ

อภิปราย การฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรทัธาอยางยิ่งตอพระรตันตรัยและ

รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู

รวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน อยางมีคุณคาตอ

ชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม  
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส1.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6, 

 ส1.1   ม.2/7, ม.2/8, ม.2/11 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 4    รหัสวิชา ส22202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

และศาสนิกชนตวัอยางตามท่ีกําหนด : พุทธสาวก – พุทธสาวิกา – พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 

นางขุชชุตตรา พระเจาพิมพิสาร : ศาสนานิกชนตัวอยาง –พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระมหา

สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูดวยวิธีการคิด

แบบโยนิโสมนสิการ คือ การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมและวิธีการคิดแบบอรรถธรรมสมัพันธ 

สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและการเจริญปญญาดวยอาณาปานสติ ปฏิบัติตนเหมาะสมตอบุคคล

ตางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด : การเปนลูกท่ีดีหลักทิศเบ้ืองหนาทิศ 6 มีมรรยาท

ของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามท่ีกําหนด : การตอนรับ(ปฏิสันถาร) มรรยาทของผูเปนแขก ฝกปฏิบัติ

ระเบียบพิธี ปฏิบัติตอภิกษุ การยืน การใหที่น่ัง การเดินสวนทาง การสนทนา การรับสิ่งของ การ    

แตงกายไปวัด การแตงกายไปงานมงคล งานอวมงคล วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธีและการปฏิบัติตน

ไดถูกตอง:การทําบุญตักบาตร  การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งตองหามสําหรับ

พระภิกษุ การถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน การถวายผาอาบนํ้าฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง

ไทยทาน การกรวดน้าํ การทอดกฐิน การทอดผาปา อธิบายเก่ียวกับคําสอนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวันสําคัญ

ทางศาสนาและปฏิบัติตนไดถูกตอง : หลักธรรมเบื้องตนที่เก่ียวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา     

วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ ระเบียบพีและการปฏิบัติตนในวัน    

ธรรมสวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ อธิบายความแตกตางของศาสนพิธี 

พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการยอมรับและความเขาใจซึ่งกันและกัน 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล      

การอภิปราย การฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย 

และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

อยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน อยางมีคุณคา

ตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
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รหัสตัวช้ีวัด  

 ส1.1  ม.2/6, ม.2/9, ม.2/10 

 ส 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 5    รหัสวิชา ส23201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการเผยแพรพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือสูประเทศตาง ๆ      

ทั่วโลกศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน อธิบาย

ความแตกตางของพระพุทธรูปปางตาง ๆ เชน ปางมารวชิยั ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจาํวัน

เกิด พุทธประวัติ ปฐมเทศนา โอวาทปาตโิมกข อธิบายการปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิต

และขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง พระรัตนตรัย สังฆคุร 9 อริยสัจ 4 

ขันธ 5 ไตรลักษณหลักกรรม วัฏฏะ 3 ปปยจธรรม 3 (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) นโิรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 

อัตถะ 3 มรรคมีองค 8 ปญญา 3 สัปปริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38 มี

ศิลปวิทยา พบสมณะ ฟงธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล อธิบายความหมายของพุทธศาสน

สุภาษิต อตฺตา หเวชิตํเสยฺ ชนะตนนั่นแลดีกวา ธมฺมจารี สุข ํเสติ ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข ปมา

โท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย สุสฺสูสํลภเต ปฺญํ ผูฟงดวยดี ยอมไดปญญา 

เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรนิิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

วิเคราะหพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกา 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุ ปจจัย การสวดมนตและแผเมตตา – รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหาร

จิต และเจริญปญญาการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก – สติปฏฐานเนนอานาปานสตินําวธิีการ

บริหารจิตและการเจริญปญญาไปใชในชวีิตประจําวัน วิถีการดําเนินชีวิตศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคน

ขอมูล การอภิปราย การฝกอภิปรายเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระ

รัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ

ทํางาน อยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

 

 

 



143 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 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 

 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา คุณธรรม จริยธรรม 6    รหัสวิชา ส23202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติตนในฐานะที่เปนศิษยที่ดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวาในทิศ 6 ของ

พระพุทธศาสนา หนาที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร อธิบายการจัดพิธีทําบุญ 

งานมงคล งานอวมงคล การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้งพระพุทธรปูและเคร่ืองบูชา การวงดาย

สายสิญจ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การ

ถวายขาวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ํา การศึกษาประวัติวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย วันวิสาขบูชา (วันสาํคัญสากล) วันธรรมสวะและเทศกาลสําคัญ หลักปฏิบัติตน:การฟง

พระธรรมเทศนาการแตงกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเวนอบายมุข การประพฤติปฏิบัติใน

วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ การศึกษา

การรวมตัวขององคกร ชาวพุทธ การศึกษาการรวมตัวขององคกร ชาวพุทธ การปลูกจิตสํานึกในดาน

การบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 

  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม การสืบคน

ขอมูล การอภิปราย การฝกอภิปรายเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ศรัทธาอยางยิ่งตอพระ

รัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ

ทํางาน อยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/8 

 

รวม   6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 31     รหัสวิชา ส20231 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย     

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคาและอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทําของตนเอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน

ในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติในการปลูกปาในใจคน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรู  

และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข           

มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี     

และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมในการอนุรกัษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางของความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 

 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รวม   5   ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 32    รหัสวิชา ส20232  จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ

สังคม  การตัดสินใจโดยใชเหตุผล  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน

และโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูล  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ใฝหาความรู  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  อยูรวมกันอยางสันติและ

พึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาและวาจาดู

หมิ่นผูอื่น  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  แบงปน  มีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  

ในเรื่องการทะเลาะวิวาท  ความคิดเห็นไมตรงกันดวยการเจรจาไกลเกลี่ย  การเจรจาตอรอง  การ

ระงับความขัดแยง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ               

ในกิจกรรมตาง ๆ 

 3.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยู

รวมกันอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 4.  มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 5.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม  5    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 33     รหัสวิชา ส20233 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวมและแนะนาํผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย  ในการแสดงความเคารพ การสนทนา 

การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอ

สังคม เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

ปฏิบัติเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติ

ตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ประยุกต  และ

เผยแผพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีสติ  ความขยัน  อดทน  หลักการทรงงานในเรื่องภูมิสังคม  

ขาดทุนคือกําไร  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาที่   

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคา  อนุรกัษ และสบืสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
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 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 34     รหัสวิชา ส20232 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง  

ความกลาหาญทางจริยธรรม  การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรยีน  ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  ใฝหาความรู  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง  เห็นคุณคาของการ

อยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกันโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางสังคม

วัฒนธรรม  ในภูมิภาคเอเชีย  ในเร่ืองวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยา  และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน  แบงปน  มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  เก่ียวกับ

การละเมิดสิทธิ  การใชของสวนรวมดวยการเจรจาไกลเกลีย่  การเจรจาตอรอง  การระงับความ

ขัดแยง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  ตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. มีสวนรวมและรบัผดิชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน            

กิจกรรมตางๆและรูทันขาวสาร 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 35     รหัสวิชา ส20235 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา มีสวนรวม  แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย  ในเรื่องการแสดงความ

เคารพ  การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคา  อนุรักษและสืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  

ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองปฏิบัติตน

เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการเสียสละ ความ

ซื่อสัตย หลักการทรงงานในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเอง  ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี   

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวม  แนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและยกยองผูมีมารยาทไทย 

 2. แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

 3. เห็นคุณคา  อนุรกัษ สืบสานและประยุกตขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และ   

ภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน  ศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
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 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

 

รวม   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

วิชา หนาที่พลเมือง 36     รหัสวิชา ส20236 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการใชสิทธิหนาที่  การใชเสรภีาพ

อยางรับผิดชอบ  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  มีสวนรวมและรบัผิดชอบในการตัดสินใจตอ

กิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ี  ใฝหาความรู  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันใน

ภูมิภาคเอเชียอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกันทามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาวาจาดูหม่ิน

ผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน  มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางการปองกันปญหาความ

ขัดแยงในเรื่องทัศนคติ  ความคิด  ความเชื่อ  ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ใฝหาความรู  ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการสรางเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. มีสวนรวมและรบัผดิชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบการทําหนาท่ีของ             

บุคคล  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางแกปญหาความขัดแยง 
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 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม    5   ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 1     รหัสวิชา  พ21101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสาํคัญและวิธีการดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบตอมไรทอท่ีมีผลตอสุขภาพ

การเจริญเติบโตใหทํางานเปนปกติ และพัฒนาการของวัยรุน ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ

มาตรฐานและปจจัยท่ีเก่ียวของในแนวทางการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัยการปรับตัวและการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ ปฏิเสธเพื่อ

ปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ หลักการเคล่ือนไหวการออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และ

กีฬาสากลอยางถูกตองผูเรยีนไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทาง

กายและกีฬาทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา 

ระเบียบขอตกลงในการเขารวมกิจกรรมทางกาย เลนเกม และกีฬา เลือกเขารวมเลนกีฬาตามความ

ถนัดความสนใจอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งมีการประเมินการเลนของตนและผูอื่นสามารถวาง

แผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ รวมมือในการเลนเกมการเลนกีฬา 

  โดยใชกระบวนการเรียนรู การสืบคนหาขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การเปรียบเทียบ การฝกหัด

ปฏิบัติการออกกําลังกาย การนําไปประยุกตใช และมีทักษะการปฏิเสธการปองกันตัวการถูกลวง

ละเมิดทางเพศ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน มีนํ้าใจนักกีฬา รัก

ความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริตอยูอยางพอเพียง เห็นคุณคาในการพัฒนาตนเองใหดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3, ม.1/4 

 พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

 พ.3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

 พ 4.1 ม.1/4 

 

รวม 16 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 2    รหัสวิชา  พ21102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการรูจักควบคุม

น้ําหนักตนใหอยูในเกณฑมาตรฐานสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบวิธี

ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัยลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกัน

การติดสารเสพติดความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุวิธีการชักชวนผูอ่ืน

ใหลดละเลิกสารเสพติด หลักการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

อยางถูกตอง การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาท้ังประเภทบุคคล 

และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา ระเบียบขอตกลงในการเขารวม

กิจกรรมทางกาย เลนเกม และกีฬา เลือกเขารวมเลนกีฬาตามความถนัดความสนใจ วางแผนการรกุ

และการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ ในการเลนเกมการเลนกีฬา 

  โดยใชกระบวนการเรียนรู การสืบคนหาขอมูล การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงขอมูล การฝกหัด

การวางแผน การปองกัน การหาวิธีการ ปฏิบัติการออกกําลังกาย การนําไปประยุกตใช 

มีทักษะการปฏิเสธ การปองกันตนเอง จากสารเสพติด อุบัติเหตุ มีการทํางานเปนทีมอยางสนุกสนาน 

ใฝเรียนรู มีน้ําใจนักกีฬา มีวินยั รักชาติ รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะเห็นคุณคาความสําคัญในการ

พัฒนาตนเองใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ.3.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

 พ. 4.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 พ. 5.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม 17 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรยีนรู สุขศึกษา พลศกึษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 3       รหัสวิชา  พ22101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา เก่ียวกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการใหเหมาะสมกับวัยผลที่เกิดจาก

การวางแผนชีวิตเพื่อใหครอบครัวมีความสุขและหลักการเคล่ือนไหวในกีฬาสากลและกีฬาไทย 

การละเลนพ้ืนบานในทองถ่ิน การออกกําลังกายการเลนเกม มีความรูเบ้ืองตน ทักษะการเลน กลวิธี

การเลนการแขงขันและกติกาที่สําคัญของกีฬาแตละประเภทการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายโดย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงแกไขพัฒนาใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิดสราง

ความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุมกระบวนการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสรมิคุณลักษณะที่

พึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยมและ

ทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย การเลนเกม 

การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลนอยางมีน้ําใจเปน

นักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 

 พ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

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

 

รวม 15 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 4        รหัสวิชา  พ22102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาการใชบริการทางสุขภาพอยางมีเหตุผลผลของการใชเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพและความ

เจริญกาวหนาทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพความสัมพันธของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตลักษณะอาการเบ้ืองตนของผูมปีญหาสุขภาพจิตการจัดการกับอารมณและความเครยีด รู

สมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดปจจัยและแหลง ที่ชวยเหลือฟนฟูผูติดสาร

เสพติด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง สถานการณคับขันที่จะนําไปสูอันตรายตอ

ชีวิต และมีทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว ในการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลกิจกรรม

นันทนาการทั้งประเภทบุคคลและทีมประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬา

และกิจกรรมในชีวิตประจําวันกาเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ที่เกิดจาก

การออกกําลังกายตลอดจนการเขารวมออกกําลังกายเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ แนวทางใน

การพัฒนาตนเอง กฎกติกา และขอตกลงในการเลนกีฬาที่เลือกแผนการรุกและการปองกันในการเลน

กีฬาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิดสราง

ความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุมกระบวนการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยมและ

ทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย การเลนเกม 

การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลนอยางมีน้ําใจเปน

นักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

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

 พ 4.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 พ 5.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

 

รวม 19 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 5        รหัสวิชา  พ23101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ

สติปญญาแตละชวงของชีวิต อนามัยแมและเด็กการวางแผนครอบครวัและวิธการปฏิบัติตนผลกระทบ

ตอการตั้งครรภ แนวทางปองกันความขัดแยงในครอบครัวอาหารที่เหมาะสมกับวัยๆโดยคํานึงถึงความ

ประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการถูก

ละเมิดทางเพศ การดาํเนินชีวติและการต้ังครรภ ตัดสินใจแกปญหาชีวิตดวยวิธีท่ีเหมาะสม มีความรู

ความเขาใจพฤติกรรมสุขภาพ การปองกัน การรกัษาโรค การดํารงสุขภาพ รวมทั้งดูแลสขุภาพชุมชน

และสิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพคณุคาและความสําคัญของภาวะสมดุลระหวาง

สุขภาพกายและสุขภาพทางจิต การจัดการกับอารมณและความเครียด ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัย

เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ สรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตัดสินใจ 

และแกไขปญหาภัยอันตรายที่กําลังเผชิญ   

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ1.1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.2  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.4  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 พ1.5  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาพื้นฐาน 6        รหัสวิชา  พ23102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่  เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเลนกีฬาไทย

และกีฬาสากล  อยางถูกตองและสนุกสนาน  โดยใชหลักวิทยาศาสตร หลักและวิธีสรางสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถทางกลไก การพักผอนและนันทนาการ  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ กติกา 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิตนเองและผูอ่ืน ใหความรวมมือในการแขงขันกีฬาและการทํางาน

เปนทีมดวยความมุงม่ันและมีน้ําใจเปนนักกีฬา จนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ืออยูในสงัคมและดํารงชีวิต

ประจําวันอยางมีความสุข 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ3/1  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

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

 

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  พ21201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาฟุตซอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและ

การแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาฟุตซอล ดวยความมี

น้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาฟุต

ซอล บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาฟุตซอลเขารวมกิจกรรมการ

แขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนํา

หลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

   โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคต ิคณุธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอลได 

 2. บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง  สไลด  การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวการหยุดการครอบครองลูกการหมุนลูกสําหรับการเลนกีฬาฟุต

ซอลไดอยางถูกตอง 

 4. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกฟุตซอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 5. ปฏิบัติทักษะในการยิงประตูทักษะการหลอก หลบ และการปองกันในการเลนกีฬา ฟุตซอลได

อยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 6. อธิบายวิธีการเลนเปนทีมของกีฬาฟุตซอลไดถูกตอง 

 7. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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 8. อธิบาย การเปลี่ยนตัว  กําหนอดเวลา  การโยนโทษ  การทําฟาลว  ไดอยางถูกตอง 

 9. อธิบายหลักปฏิบัติขณะขานสัญญาณของผูตัดสินไดอยางถูกตอง 

 10.รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 2       รหัสวิชา  พ21202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจ  ในกีฬาวอลเลยบอล  เรื่อง  หลักการ  รูปแบบ กฎ กติกา และ

การเคลื่อนไหว  ความปลอดภัย กลวิธีการเขารวมและแขงขันวอลเลยบอลชายหาดยอมรับ  และเห็น

คุณคาในการเลนวอลเลยบอลชายหาด  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ  กติกา  รับผิดชอบตามบทบาท

และหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย  ใหความรวมมือ  เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา  ชื่นชมสุนทรียภาพในการเลน 

การดู และการแขงขัน  เปนประจําอยางสมํ่าเสมอมีความรู ความเขาใจ  รูจักวางแผน  เลือก  ปฏิบัติ 

ปรับปรุงแกไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต โดยใชกิจกรรมการเลน

วอลเลยบอลชายหาด เพื่อใหเปนผูท่ีมสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพท่ีดี 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 

ผลการเรียนรู 

 1. รูและเขาใจประวัติการเริ่มตนของกีฬาวอลเลยบอล อธิบายประวัติกีฬาวอลเลยบอลชายหาดใน

ทวีปเอเชียและในประเทศไทยได 

 2. รูและอธิบายทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะการแตะชูลูกวอลเลยบอลชายหาดดวยมือลางสองมือ

และดวยมือบนสองมือและปฏิบัติได 

 3. รูและอธิบายทักษะการเสิรฟลูกวอลเลยบอลชายหาดดวยมือลาง  มือบน การกระโดดเสิรฟและ

ปฏิบัติได 

 4. รูและสามารถอธิบายวิธีการกระโดดตบลูกวอลเลยบอลชายหาดและปฏิบัติได 

 5. อธิบายความหมายของคําวาการสกัดกั้นลูกวอลเลยบอลชายหาดและปฏิบัติได 

 6. รูและสามารถอธิบายตาํแหนงของการเลนทีมได 

 7. อธิบายกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 
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 8. อธิบายการติดตั้งอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในสนามกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

 9. อธิบายกติกาเก่ียวกับผูมีหนาที่เก่ียวของกับการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาดรวมทั้ง             

เจาหนาท่ีตาง ๆ และการตัดสนิของกรรมการได 

 10.รูและอธิบายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกีฬาวอลเลยบอลชายหาดได 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 3       รหัสวิชา  พ22201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาตะกรอ

ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืนและสังคม  มีความเขาใจ

ในประวัติตะกรอ  ความปลอดภัยในการเลนตะกรอ กฎ กติกา กีฬาตะกรอมีทักษะในการเลนกีฬา

ตะกรอหลักการรูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและการแขงขันแสดงออกถึงการมี

มารยาท  ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติ

ทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี รวมกิจกรรมทางกายและกีฬาตะกรออยางมคีวามสุข ชื่นชมคุณคา 

และความงามของการกีฬาตะกรอเขารวมกิจกรรมการแขงขัน  และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานยิมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอในยุคเริ่มตนและประกีฬาตะกรอในประเทศไทยได

อยางถูกตอง 

 2. บอกประโยชนของกีฬาตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 3. บอกมารยาทของนักกีฬา ของผูชม ที่ดีไดอยางถูกตอง 

 4. บอกการบํารุงรักษาอุปกรณและบํารุงรักษาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

 5. ปฏิบัติทากายบริหารเพ่ืออบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 

 6. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกลามเนื้อในทาตางๆไดอยางถูกตอง 
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 7.ผูเรียนรูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 8. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกขางเทาดานหรือลูกแปรไดอยางถูกตอง 

 9. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกหลังเทาไดอยางถูกตอง 

 10. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตอง 

 11. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยเขาไดอยางถูกตอง 

 12. ผูเรียนรูและปฏิบัติการสงลูกหรือการเสิรฟลูกแบบตางๆไดอยางถูกตอง 

 13. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกาการแขงขันตะกรอไทยไดอยางถูกตอง 

 

รวม  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 4       รหัสวิชา  พ22202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาตะกรอ

ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืน และสังคม  มีความเขาใจ

ในประวัติตะกรอ  ความปลอดภัยในการเลนตะกรอ กฎกติกา กีฬาตะกรอมีทักษะในการเลนกีฬา

ตะกรอ หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเลนและการแขงขันแสดงออกถึงการมี

มารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี  รวมกิจกรรมทางกาย และกีฬาตะกรออยางมคีวามสุข  ช่ืนชมคณุคา 

และความงามของการกีฬาตะกรอเขารวมกิจกรรมการแขงขัน  และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมโดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอในยุคเริ่มตนและประวัติกีฬาเซปกตะกรอประเทศไทย

ไดอยางถูกตอง 

 2. บอกประโยชนของกีฬาเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 3. บอกมารยาทของนักกีฬา ของผูชม ที่ดีไดอยางถูกตอง 

 4. บอกการบํารุงรักษาอุปกรณและบํารุงรักษาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

 5. ปฏิบัติทากายบริหารเพ่ืออบอุนรางกายไดอยางถูกตอง 

 6. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกลามเนื้อในทาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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 7. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 8. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกขางเทาดานหรือลูกแปรไดอยางถูกตอง 

 9. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกหลังเทาไดอยางถูกตอง 

 10. ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตอง 

 11.ผูเรียนรูและปฏิบัติการเลนลูกดวยเขาไดอยางถูกตอง 

 12.ผูเรียนรูและปฏิบัติการสงลูกหรือการเสิรฟลูกแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 13.ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกาการแขงขันเซปกตะกรอไดอยางถูกตอง 

 

รวม  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 5       รหัสวิชา  พ23201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการ

เลนและการแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดี รวมกิจกรรมทางกายและ

เลนกีฬาบาสเกต บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาบาสเกตบอลเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

โดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคล่ือนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอลในสหรัฐอเมริกา ไทยและระบุชื่อการแขงขัน

ระดับนา ชาติของกีฬาบาสเกตบอลได 

 2. บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง สไลด การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวการหยุดการครอบครองลูกการหมุนลูกสําหรับการเลนกีฬา

บาสเกตบอลไดอยางถูกตอง 

 4. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกบาสเกตบอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 5. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 6. รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

รวม  6  ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  พลศึกษาเพิ่มเติม 6       รหัสวิชา  พ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  มีทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  หลักการ รูปแบบ กฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการ

เลนและการแขงขันแสดงออกถึงความมีมารยาท ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดี รวมกิจกรรมทางกายและ

เลนกีฬาบาสเกต บอลอยางมีความสุข ชื่นชมคุณคาและความงามของการเลนกีฬาบาสเกตบอลเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

โดยเนนการนําหลักวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติ 

  โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด 

สรางความตระหนัก การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกกลุม

กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริม

คณุลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกิดการพัฒนาดานความรู เจตคติ คุณธรรม

คานิยมและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ ทั้งกีฬาพื้นบานกีฬาไทย กีฬาสากล การออกกําลังกาย 

การเลนเกม การแขงขันเพื่อใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมการเลนอยางปลอดภัย การเลน

อยางมีน้ําใจเปนนักกีฬา เห็นคุณคาและความสําคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1.บอกทากายบริหารการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง  สไลด  การกระโดด ไดอยางถูกตอง 

 2. ปฏิบัติทักษะในการสงลูกบาสเกตบอลดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

 3. ปฏิบัติทักษะในการยิ่งประตูทักษะการหลอก  หลบ  และการปองกันในการเลนกีฬา

บาสเกตบอลไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 4. อธิบายวิธีการเลนเปนทีมของกีฬาบาสเกตบอลไดถูกตอง 

 5. อธิบายขนาดของสนามและอุปกรณเทคนิคตางๆไดอยางถูกตอง 

 6. อธิบายการขอเวลานอก การเปลี่ยนตัว กําหนอดเวลา การโยนโทษ การทําฟาลว ไดอยาง

ถูกตอง 

 7. อธิบายหลักปฏิบัติขณะขานสัญญาณของผูตัดสินไดอยางถูกตอง 
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 8. รูและสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  ศลิปะพื้นฐาน 1       รหัสวิชา  ศ21101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอมโดยใช ความ

เขาใจในเรื่องทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ 

ความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพ แสดงใหเห็นระยะใกลไกลเปน 3 มิติ ระบุและ

บรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของทองถิ่นตนเอง จากอดีตจนถึงปจจุบัน 

อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรทีี่มา จาก

วัฒนธรรมท่ีตางกัน รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การรองเพลงดวยบทเพลงท่ี 

หลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ อธิบายบทบาท

ความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอสังคมไทยระบุความหลากหลาย ขององคประกอบดนตรีใน

วัฒนธรรมตางกันอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของ

ผูชม ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลปและการละครในรูปแบบงายๆ   

ระบุปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป  นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละคร พื้นบาน 

บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ 1.2  ม.1/1 

 ศ 2.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ศ 2.2  ม.1/1, ม.1/2 

 ศ 3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 

 

รวม  15 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 2      รหัสวิชา  ศ21102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณหรือกราฟกอ่ืนๆในการนําเสนอ

ความคิดและขอมูลประเมินงานทัศนศิลปและบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ืนโดย

ใชเกณฑที่กําหนดใหระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ ในประเทศไทยเปรียบเทียบ

ความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลแสดงความ

คิดเห็นท่ีมีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง – เบาแตกตางกันเปรยีบเทียบ

อารมณความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท น าเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปราย

ลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม ใชเกณฑสําหรับประเมินคณุภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟง ใชและ

บํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบอธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของ

ดนตรทีี่มีตอสังคมไทย ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู     ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1 ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6  

 ศ1.2   ม.1/2 , ม.1/3 

 ศ2.1   ม. 1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 

 ศ3.1  ม.1/4 , ม.1/5 

 

รวม  12  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ศ22101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของทัศนศิลปท่ีเลือกมา บรรยาย เกี่ยวกับ

ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน วาด ภาพ

ดวยเทคนิคท่ีหลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ สรางเกณฑในการประเมินและ 

วิจารณงานทัศนศิลปนําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานเปรียบเทียบการใช

องคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกับ อาน เขียนตัวโนตไทย และโนตสากลท่ีทีเคร่ืองหมาย

แปลงเสียง ระบุปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ

ดนตรใีนวัฒนธรรมของประเทศตางๆอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร วิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่น โดยใช

นาฏยศัพทหรือศัพทการละคร ท่ีเหมาะสม  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตางๆ อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละคร  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู     ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4    

 ศ 1.2   ม.2/1 , ม.2/2  

 ศ 2.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3     

 ศ 2.2   ม.2/1   

 ศ 3.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ศ 3.2   ม.2/1 

 

รวม14 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ศ22102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณาเพื่อ

โนมนาวใจและนําเสนอตัวอยางประกอบการสรางเกณฑในการประเมินและวิจารณงานทศันศิลปนํา

ผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานรองเพลง เลนดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณ

ของเพลงและความรูสึกที่มีตอบทเพลงท่ีฟงประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจาก

การฝกปฏิบัติระบุงานอาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละครเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงการ

แสดง เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศลิปและการละครกับสาระการเรยีนรูอื่น ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู        

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางมั่นใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ           

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1   ม.2/5, ม.2/6 , ม.2/7 

 ศ1.2   ม.2/3 

 ศ2.1  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 ศ2.2   ม.2/2 

 ศ3.1  ม.2/4, ม.2/5 

 ศ 3.2  ม.2/2, ม.2/3 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด 

 

  



179 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 5      รหัสวิชา  ศ23101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  บรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปท่ีเลือกมาโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการ 

ออกแบบและบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปนในการสรางงานทัศนศลิป วิเคราะห และบรรยาย 

วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ มีทักษะใน

การสรางงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงาน 

ทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางงานทัศนศิลปท่ี 2 มิติและ 3 มิติเพื่อถายทอดประสบการณ

และจินตนาการ  ศึกษาและอภิปรายงานทัศนศิลปท่ีสะทอนคุณคาของวัฒนธรรมเปรียบเทียบ

องคประกอบที่ใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น รองเพลง เลนดนตรีและรวมวงโดยเนนเทคนิคการ

รอง การเลน การแสดงออก และคุณภาพเสียง แตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ บรรยายวิวัฒนาการของ

ดนตรแีตละยุคสมัย ระบุโครงสรางของบทละครในการใชศัพททางการละคร ใชนาฏยศัพทหรือศัพท

ทางการ ละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจําวันและใน

การแสดง มีทักษะในการใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง มีทักษะในการแปลความและการ

สื่อสารผานการแสดง  ออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อแสดงนาฏศิลปและ

ละครท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ศ 1.2   ม.3/1 

 ศ 2.1   ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 ศ 2.2   ม.3/1 

 ศ 3.1   ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 ศ 3.2   ม.3/1 

รวม16  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 6      รหัสวิชา  ศ23102 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง 

 

  สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการ

ออกแบบวิเคราะหและอภิปรายรูปแบบเน้ือหาและคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืนหรือของ

ศิลปน สรางสรรคงาน ทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชพีที่

เก่ียวของกับงานทัศนศิลปและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เลือกงานทัศนศิลปโดยใช

เกณฑที่กําหนดข้ึนอยางเหมาะสมและนําไปจัดนิทรรศการเปรียบเทียบความแตกตางของงาน

ทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลอธิบายเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบ

ดนตรใีนการสรางสรรคงานดนตรีของตนเองเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรขีองตนเอง

และผูอ่ืน อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่

เหมาะสมโดยการบูรณาการกบักลุมสาระการเรียนรูอื่นอภิปรายลักษณะเดนท่ีทําใหงานดนตรีนั้นไดรับ

การยอมรับวิจารณและเปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่มีความแตกตางกันโดยใชความรูเรื่ององคประกอบ

นาฏศิลปรวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาที่ตาง ๆ นําเสนอแนวคิดจากเน้ือเรื่องของการแสดงท่ี

สามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันอธิบายความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลปและการละครใน

ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ1.1  ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11 

 ศ1.2  ม.3/2 

 ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 ศ 2.2  ม.3/1 

 ศ3.1   ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 

 ศ3.2   ม.3/2 , ม.3/3 

รวม  15 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 1               รหัสวิชา  ศ21201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษา วิเคราะห การใชองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ ในการเขียนภาพ การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณ เทคนิคการสรางสรรคผลงาน การจัดภาพและฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ 

น้ําหนัก ระยะใกล-ไกล 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการวาดภาพ 

 2.  อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการเขียนภาพได 

 3.  มีทักษะการเขียนภาพตามความคดิสรางสรรคและจินตนาการได 

 4.  บอกหลักการและเทคนิคการสรางสรรคงานได 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6.  ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 

 

  



182 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  ศ21202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ใหมีความรูความเขาใจสามารถจําแนกความแตกตางลักษณะและประเภทของ

เครื่องดนตรีไทย การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทย วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงรองและ

เสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันจากความรูสึกในการรับรู หลักการฟงเพลงและ

ดนตรกีารนําความรูและเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สามารถอาน เขียน รองโนตไทย และโนตสากล 

 2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

 3. สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

 4. แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบา 

แตกตางกัน 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 2                รหัสวิชา  ศ21203  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบศิลปทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการระบายสี  วัสดุอุปกรณและเทคนิคการ

สรางสรรคผลงาน การจัดภาพ ทฤษฎีสี และฝกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี แสดงรูปแบบมิติ 

ระยะใกล-ไกล  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการวาดภาพ 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการระบายสี 

 3. มีทักษะการเขียนภาพตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการระบายสีได 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรปูแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 2     รหัสวิชา  ศ21204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ใหมีความรูความเขาใจสามารถจําแนกความแตกตางลักษณะและประเภทของ

เครื่องดนตรีไทย การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทย วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงรองและ

เสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกันจากความรูสึกในการรับรู หลักการฟงเพลงและ

ดนตรกีารนําความรูและเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล 

 2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 

 3. สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลง ท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

 4. แสดงความคิดเห็นท่ีมีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ และความดัง - เบา             

แตกตางกัน 

 

รวม   4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 3     รหัสวิชา  ศ22201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะหรวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว  3 มิติโดยเนนความเปน

เอกภาพ  ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนํามาใชในงานปน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการปนรูปทรง 2 มิติ 3 มิติโดยเนนความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืนและสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

 3. มีทักษะการปนตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการปนได 

 5. บอกหลักการปนได 

 6. ฝกปฏิบัติการปนที่แสดงรูปแบบ มิติ ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม    6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ดนตรีเพิ่มเติม 3     รหัสวิชา  ศ22202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ตามบทเพลง โดยประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรขีองตนเอง หลังจากการ

ฝกปฏิบัติสามารถรองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย 

สรุปความรู ความเขาใจเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได  

 2. รูและประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

 3. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 4. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 4               รหัสวิชา  ศ22203 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะหการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ

สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการปน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการปนได 

 3. มีทักษะการการผสมผสานวัสดตุาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบสราง

งานทัศนศิลปทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการปน 

 5 .ถายทอดประสบการณและจินตนาการสรางสรรคงานทัศนศิลปส่ือความหมายเปน เรื่องราวโดย

ประยุกตใชทัศนธาตุ 

 6. ฝกปฏิบัติการปนที่แสดงรูปแบบ มิติ  ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม   6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 4     รหัสวิชา  ศ22204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ตามบทเพลง โดยประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรขีองตนเอง หลังจากการ

ฝกปฏิบัติสามารถรองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย 

สรุปความรู ความเขาใจเปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได   

 2. รูและประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

 3. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 4. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 5     รหัสวิชา  ศ23201 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณและจินตนาการ

สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ

ออกแบบสรางงานทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 2. อธิบายการเทคนิคและวิธีการออกแบบได 

 3. มีทักษะ ประสบการณและจินตนาการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปน เรื่องราวโดย

ประยุกตใชทัศนธาตุได 

 5. บอกหลักการในการออกแบบงานได 

 6. ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางงาน 2 มิติและ 3 มิติ และสามารถอธิบายสื่อความหมายงานได 

 

รวม  6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 5     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง โดยแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ พัฒนาการทักษะทางดนตรี

ของตนเองสามารถรองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การ

แสดงออก และคุณภาพสียงโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู ความเขาใจ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรปุความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฎีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได 

 2. รูเขาใจการแตงเพลงสั้นๆ จังหวะงายๆ 

 3. รองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และ

คุณภาพเสียง 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  ศกึษา เรียนรูและฝกปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ 

รูปแบบทัศนธาตุและองคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลป นํา

เทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหมๆในการสรางงาน การประยกุตใชสื่อวัสดุอุปกรณการรับรูทาง

สุนทรียภาพจากงานศิลปะและธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อความรูความเขาใจในการศึกษาตอและใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. เขาใจและสามารถออกแบบวิธีการส่ือความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและ

องคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลปได 

 2. นําเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการสรางงานทัศนศิลป 

 3. ประยุกตใชสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทัศนศิลปมากยิ่งข้ึน 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการออกแบบได 

 5. ฝกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบภาพไดอยางถูกตอง 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียน และ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง โดยแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ พัฒนาการทักษะทางดนตรี

ของตนเองสามารถรองเพลงเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก 

และคุณภาพสียงโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรปุความรู ความเขาใจเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจเรื่องทฤษฏีโนตไทยและสากล สามารถอาน เขียนโนตไทยและสากลได 

 2. รูเขาใจการแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย ๆ 

 3. รองเพลงเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออกและคุณ

ภาพสียง 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 6     รหัสวิชา  ศ23202 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  เรียนรูและฝกปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รปูแบบ

ทัศนธาตุและองคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลป นําเทคโนโลยี  

เทคนิควิธีการใหม ๆ ในการสรางงาน การประยุกตใชสื่อวัสดุอุปกรณการรบัรูทางสุนทรียภาพจากงาน

ศิลปะและธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อความรูความเขาใจในการศึกษาตอและใชในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู  

 1.  เขาใจและสามารถออกแบบวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและ 

 องคประกอบศิลป โดยใชวัสดุอุปกรณ ตามกระบวนการสรางงานทัศนศิลปได 

 2. นําเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการสรางงานทัศนศิลป 

 3.ประยุกตใชสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทัศนศิลปมากยิ่งขึ้น 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการออกแบบได 

 5. ฝกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบภาพไดอยางถูกตอง 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 1           รหัสวิชา  ง21101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหาและทักษะ

การแสวงหาความรูเพ่ือใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 2           รหัสวิชา  ง21102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม  ทกัษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหา  ทักษะการคิดสรางสรรค  การอภิปราย  และทักษะการแสวงหาความรู 

เพื่อใหรูและเขาใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด  ซ่ือสัตย 

อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 3           รหัสวิชา  ง22101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 4          รหัสวิชา  ง22102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม  ทกัษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหา  ทักษะการคิดสรางสรรค  การอภิปราย  และทักษะการแสวงหาความรู 

เพื่อใหรูและเขาใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด  ซ่ือสัตย 

อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 5           รหัสวิชา  ง23101 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง

อาหาร  การบริการอาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 6           รหัสวิชา  ง23102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  20  ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว

และสรางงานเกี่ยวกับ การปลกูพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เครื่องใชเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา ทกัษะการคิดสรางสรรค การอภิปราย และทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจ 

การทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน มุงมั่น มีคุณธรรม

และจริยธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอม ตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการ

ทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  อ21101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนาํ และคํา ชี้แจงงาย ๆ 

อานออกเสียงขอความไดถูกตองตามหลักการอาน อานนิทานและบทรอยกรองสั้น ๆ เลือกระบุ

ประโยคและขอความสัมพันธกับส่ือท่ีไมใชความเรียงจับใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและอาน สนทนา

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและแสดงความปฏิเสธ กิจกรรมตาง ๆ ใกลตัว พูดบรรยาย

เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอม ใกลตัว สรุป วิเคราะห เรื่องที่อยูในความ

สนใจของสังคม ใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิตความเปนอยู

ประเพณีของเจาของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตางเร่ืองการออกเสียง ประโยคชนิดตาง ๆ 

การใชเครื่องหมายวรรคตอน การลํา ดับคํา ตามโครงสรางประโยคของเจาของภาษา อังกฤษกับ

ภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันสาํคัญ และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษากับของไทย 

คนควารวบรวมสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรูและนํา 

เสนอดวยการพูด การเขียน ใชภาษา สื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจํา ลองท่ีเกิดขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นํา ความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 

 ต 3.1  ม.1/1 

 ต 4.1  ม.1/1 
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 ต 4.2  ม.1/1 

 

รวม 20 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ      สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  อ21102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงงาย ๆ อานออกเสียงขอความ นิทาน และบท

รอยกรองสั้น ๆ ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง เลือกระบุประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อที่

ไมใชความเรียง จับใจความสาํคัญจากเรื่องท่ีฟงและอาน สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เร่ืองใกลตัว ประสบการณ พดูและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ เสนอ ตอบรับและ

ปฏิเสธเก่ียวกับขอมูลสถานการณตาง ๆ ใกลตัวและในทองถ่ิน พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประ

จาวันและเร่ืองที่อยูในความสนใจของสังคม ใชภาษา นํ้าเสยีง และกิริยาทาทางตามมารยาททางสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษา เก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ ชีวิต

ความเปนอยูประเพณีของเจาของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตางเรื่องการออกเสียง 

โครงสราง สาํนวนประโยคชนดิตาง ๆ เปรียบเทียบ ชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ วัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย คนควา สืบคนความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลง

เรียนรู นาเสนอดวยการพูด การเขียน การใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง สถานการณจําลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การนําเสนอ

ขอมูล และการฝกปฏิบัติ ตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนา

เสนอ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวัน มคุีณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 ต 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ต 1.3   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ต 2.2   ม.1/1 , ม.1/2 

 ต 3.1  ม.1/1 

 ต 4.1   ม.1/1 
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 ต 4.2  ม.1/1 

 

รวม 20 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  อ22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและใชภาษา น้าํเสียง กริยาทาทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารใน

สถานการณจาํลอง  สถานการณจริงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใชภาษาในการ

คนควา โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คาํขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงาย ๆ ระบุหัวขอ ใจความสําคัญ  สื่อท่ีไม

เปนความเรียง ปาย สัญลักษณ และที่เปนความเรียงประเภทส่ิงพิมพ ฉลากสินคา โฆษณา เว็บไซต 

บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ท่ีอานและฟงในเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร 

เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟาอากาศออกเสียงคํา วล ีประโยค บทสนทนา บทอานสั้น ๆ ตาม

หลักการออกเสียงสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลใชคําขอรองใหคําแนะนําแสดงความตองการ ขอ ตอบรับ 

ตอบปฏิเสธความชวยเหลือแสดงความรูสึกดวยการใชคําศัพท สํานวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล 

  โดยใชการพูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสาํคัญ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 

ประสบการณ เขาใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาบรรยายความเปนมาของวันสําคัญ 

เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝรูใฝเรยีน มีวินัยในตนเองและมีจิต

สาธารณะ มีความรกัและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 , 2/2 

รวม   21   ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  อ22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 
 

  ศึกษาและเขาใจน้าํเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดาน

ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงไดเหมาะสม

กับเน้ือหาท่ีอาน ตีความวิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความสารคด ีบันเทิงคดี สื่อความที่เปน

ความเรียง ในแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ในหัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ 

การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดง

ความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู  และใหเหตุผล เกี่ยวกับเร่ืองราว

ตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน อนาคต โดยใชประโยชนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  สื่อการเรียนทาง

ภาษา แลผลจากการฝกทักษะตาง ๆ แสวงหาวิธีการเรียน ที่เหมาะสมกับตนเอง  สามารถนําขอมูล

ความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโนมนาว ตอรองเก่ียวกับประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ ใน

ทองถ่ินดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพนาํเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น  

โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลดิเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบ นํา

ความรูดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อไปใชอยางมวีิจารณญาณ เห็นประโยชนของความรู  

ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายการเขาสูสังคม

อาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน 

  โดยใชการฟง พูด อาน เขียน คําชี้แจง คาํบรรยาย คาํแนะนํา ตลอดจนเขาใจภาษาและภาษา

ในการสื่อสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวฒันธรรมของเจาของภาษา เขาใจตีความ 

ขอมูลขาวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ใชภาษาเพือ่การสื่อสาร

ตามสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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  
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 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 , 2/2 

 

รวม   21   ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  อ23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและปฏิบัติตามและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอยางถูกตองเหมาะสม

ตามกาลเทศะ อานออกเสียงคําศัพท สํานวน ประโยค ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้น ๆ 

ไดถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุและเขียนหัวขอเรื่อง ใจความสาํคัญ และสื่อท่ีไมใชความเรียง 

รูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟงและอาน พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบพูด

สนทนาและเขียนบรรยายขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัวสถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความ

สนใจของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลอืกใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทาง 

อธิบายเปรียบเทียบเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับวัฒนธรรมของไทย เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ คนควา รวบรวม และ

สรุปขอมูล ขอเท็จจริง แลวนําเสนอดวยการพูดและการเขียนท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น 

จากแหลงเรียนรูและสื่อสารในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยาง

ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

  โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา  การเปรียบเทียบ การนําเสนอขอมูล และการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถายโอนความรูสึก

และนําไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต1.1  ม.3/1 , ม.3/2 

 ต1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ต1.3  ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3 

 ต2.1   ม.3/1, ม.3/2 

 ต2.2  ม.3/1 

 ต3.1  ม.3/1 

 ต4.1   ม.3/1 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด  
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  อ23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ ฟง  พูด  อาน  และเขียน  โดยใชคําศัพท สํานวน และโครงสราง

ทางภาษา  พูดและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียง ระบุใจความสําคัญ รายละเอียด แสดงความคิดเห็น   

ขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรูสึกเรื่องท่ีฟงและอานเก่ียวกับเหตุการณใน

ชีวิตประจําวัน  เขารวมกิจกกรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  สามารถสืบคนขอมูลจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส  และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

ประเมินการฟง พูด อาน และเขียน 

  โดยใชกระบวนการทักษะทางภาษา การเปรียบเทียบ การนําเสนอขอมูล และการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถายโอนความรูสึกและนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต. 1.1  ม.3/3 ,ม.3/4 

 ต. 2.1  ม.3/3 

 ต. 2.2  ม.3/2 

 ต. 3.1  ม.3/1 

 ต. 4.1  ม.3/1 

 ต. 4.2  ม.3/1,ม.3/2 

 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 1      รหัสวิชา  ก21201  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาตัวอักษรเกาหลีและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและคําศพัทข้ันพื้นฐาน 

จํานวนนับและจํานวนแสดงลาํดับ การทักทายอยางงาย การพูดคุยเก่ียวกับตนเอง และเร่ืองราวงายๆ

ในชีวิตประจําวันตารางและกิจวัตร การซ้ือขายสินคา 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ฟงภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยกุตได 

 2. ออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตของฮันกึลไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

 

รวม 2 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 2      รหัสวิชา  ก21202  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 2     เวลา 20  ชั่วโมง    

 

  ศึกษาโครงสรางคํากิริยาและกาลขั้นพื้นฐานรูปประโยคท่ีซับซอนยิ่งข้ึนบอกรายละเอียด

เก่ียวกับสิ่งของคนและสถานที่การโตตอบในสถานการณตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลวในการแสดงความตองการที่ไมซับซอน 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ           สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 3      รหัสวิชา  ก22201 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20  ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองตน ในกรณีท่ีจําเปนตองใชภาษานีใ้นการ

ทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันแบบงาย 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร  

เห็นคุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 4      รหัสวิชา  ก22202 จํานวน0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี 1 โดยเนนในดานการฟงและการพูด นักเรียนจะไดรบัการ

ฝกฝนใหใชภาษาเกาหลีในขอบขายที่กวางขึ้น ฝกสนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชพีอยางงาย ๆ และท่ีใช

อยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตางๆเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สื่อสาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 

 2. สนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชีพอยางงาย ๆ และที่ใชอยูเสมอ 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 5      รหัสวิชา  ก23201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสาํนวนท่ีใชในการ

บริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดสํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเที่ยว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาเกาหลี 6      รหัสวิชา  ก23202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาและฝกทักษะดานการฟงและการพูด ในสถานการณจาํลองในการปฏิบัติงานท้ังใน

โรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การฝก

ปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ สือ่สาร เห็น

คุณคา นําความรูไปใชประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ฟงและพูดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน ทั้งในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 

 

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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รายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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กลุมสาระการเรียนรู -          สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู : IS1 

รหัสวิชา  I21201 (Research and Knowledge Formation: IS1) จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ ตั้งประเด็นปญหา/ต้ังคําถาม ในเรื่องท่ีสนใจโดยเร่ิมจากตนเอง 

เช่ือมโยงกับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตรสาขา  

ตาง ๆ คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ออกแบบ

วางแผนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม ทํางานบรรลุผลตามเปาหมายภายใน

กรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดยการกํากับดูแลชวยเหลือของครูอยางตอเน่ือง สังเคราะหสรุปองค

ความรู และรวมกันเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาอยางเปนระบบ  

  โดยใชทักษะคดิวิเคราะห ทักษะคิดสังเคราะห ทักษะคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 

กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยการปฏิบัติเปนรายบุคคลหรือ

กลุมเพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู เปรียบเทียบเช่ือมโยงองคความรู  สังเคราะห สรุป 

อภิปราย เพื่อใหเห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ตั้งประเด็นปญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชนทองถ่ินและประเทศ 

 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปญหาท่ีตนเองสนใจ 

 3. ออกแบบ วางแผน กําหนดขอบเขต ลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และระบุ

แหลงที่มาของขอมูลไดถูกตอง 

 5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 

 6. จัดกระทําขอมูล แปลความหมาย และวิเคราะหขอคนพบดวยสถิติที่เหมาะสม 

 7. สังเคราะห สรุปองคความรู ดวยกระบวนการกลุม 

 8. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูจากการคนพบดวยตนเองหรือกลุม  

 9. บอกประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

รวม 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู -         สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การส่ือสารและการนําเสนอ : IS2 

รหัสวิชา  I21202(Communication and Presentation: IS2) จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

เงื่อนไขการเรียน : ผูเรียนตองผานการเรียนรายวิชา I21201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

มากอน 

 

  ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบ จากขอมูลองคความรู จาก

การศึกษาคนควา ในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation) โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใชคาํจํานวน 

2,500 คํา มีการอางอิงแหลงความรูที่เชื่อถือไดอยางหลากหลาย เรียบเรยีงและถายทอดอยางชัดเจน 

เปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุม (Oral Panel 

Presentation) 

  โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ เห็นประโยชนและคุณคาในการ

สรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 

 2. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา 

 3. นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเดน็ท่ีเลือกในรปูแบบเด่ียว(Oral Individual Presentation) 

หรือกลุม (Oral Panel Presentation)โดยใชสื่อ อุปกรณ ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 4. เผยแพรผลงานสูสาธารณะในรูปแบบบทความวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ตพีิมพใน

เอกสาร วารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 

รายวิชา การนําองคความรูไปใชบริการสังคม: IS3  

รหัสวิชา      -(Global Education and Social Service Activity : IS3) จํานวน-หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  เปนกิจกรรมที่นําความรู หรือประยุกตใชความรูหรือประสบการณจากสิ่งท่ีศึกษาคนควาและ

เรียนรูจากรายวิชาเพิ่มเติมการศกึษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation – IS1) และการสือ่สารและการนําเสนอ (Communication and Presentation - IS2) 

ไปสูการปฏิบัติในการสรางสรรคโครงงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือ

บริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทํางาน 

และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห  วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ 

โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบ

แทน เปนกิจกรรมท่ีใหมีความรูตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

เปาหมายการดําเนินกิจกรรม 

 1. วิเคราะหองคความรูหรือประสบการณจากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทาง

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมในระดับโรงเรียนและชุมชน 

 2. เขียนเปาหมาย วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 4. รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 

 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/ โครงการและแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 6. แสดงผลงานตอชุมชน 

 

รวม    6   เปาหมาย 

 

 



บทที่ 4 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   

  1. การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสินผล  

การเรยีนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)ดังน้ี 

   1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา    

รอยละ 80  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   2)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่โรงเรยีนกําหนด 

   3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวชิา 

   4) ผูเรยีนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดใน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเล่ือนชั้น ถาผูเรยีนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสรมิได ก็ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

  2. การใหระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับรายวชิาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1 ข้ึนไป 

โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 คอนขางดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช 

50-54 1 ผานเกณฑข้ันต่ํา 

0-49 0 ต่ํากวาเกณฑ 
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  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการ

ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเย่ียม ดีและผาน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 

และไมผาน 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ียายสถานศึกษา เปล่ียนรูปแบบการศึกษา  

ยายหลักสูตรละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษา

ตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรยีนรูอื่นๆ  

เชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกท่ี

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนทั้งน้ีนักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเน่ืองในโรงเรียนบานคายวทิยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวน

หนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนใน

ดานตาง ๆ  

 2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

 3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

 4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศกึษา/สถานประกอบการอ่ืน แลวนาํมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

 5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

 6.  การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

  6.1  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหนํารายวชิาหรือหนวยกิตท่ีมี

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวา

รอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับ

เทียบโอน 
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  6.2 กรณกีารเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน(ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบ

โอน 

  6.3 กรณกีารเทียบโอนท่ีนักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรบันักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

  ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนบานคายวิทยา 

 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู จะตองสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนสําหรับผูสอน โดยในการประเมินความรู และทักษะ

ตาง ๆ นั้นควรยึดบูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ มีรายละเอียดที่โรงเรียนตอง

ประเมิน ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  

 2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 นอกจากนี้  สิ่งท่ีโรงเรียนตองตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการเรียนรูและ 

การประเมินผลการเรียนรูท่ีครผููสอนดําเนินการน้ัน นาํสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี  โดยการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ดานนัน้ควรเปนการประเมินในลักษณะ 

บูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆ   

 1.การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินผลการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดในหลักสูตร  ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการเรยีนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1 กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค โดยใหความสาํคัญของ

คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค ดังน้ี 

       1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระ 
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การเรียนรูภาษาตางประเทศ อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค เทากับ 70 : 30 

          2) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 

เทากับ 80 : 20 

  1.2 กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนเปนระดับผลการเรยีน 8 ระดับ(หนา 5) และกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินที่ยังไมสมบูรณ(ได ร) การไมมีสิทธิเขารบัการสอบ 

(ได มส) เปนตน (หนา 7) 

  1.3 กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม(หนา 10) การสอบแกตัวกรณีผูเรียนมีระดับ 

ผลการเรียน “0” (หนา 7) และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” “มส”

และ “มผ” (หนา 8-9) 

  1.4 กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมตัิผลการเรียนดังน้ี 

   1) ครูประจําวิชาสงผลการเรียน ปพ.5 (SGS) ท่ีหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู เพ่ือตรวจสอบ 

ตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

   2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวบรวม ปพ.5 ของครูในกลุมสาระการเรียนรูสงท่ีงานวัด

และประเมินผลการเรียนกลุมกลุมบริหารวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมกลุมบริหารวิชาการ 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีนกลุมกลุมบริหารวิชาการตรวจสอบความเรียบรอย เสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 

  1.5 กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเก่ียวของเชนครทูี่ปรึกษาผูปกครองและ

หนวยงานตนสังกัดดังนี้ 

   1) กลุมกลุมบริหารวิชาการจัดสงสําเนาเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล (ปพ.6) หลังการอนุมัติผลการเรียนแกครูที่ปรึกษา 

   2) ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับผูปกครองนักเรียน 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีน กลุมบริหารวิชาการ นาํผลการเรียนท่ีไดรับการอนุมัติ

แลวจัดทําเปนสรปุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อรายงานตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรูผูอํานวยการ

โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดในลําดับตอไป 

 

 2. การประเมินการอาน คดิวิเคราะหและเขียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กําหนดใหมีการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนดังน้ันสถานศึกษาตองวางแผนการพฒันาความสามารถดานการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ควบคูไปกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 
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  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

   การพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  โรงเรียนบานคาย

วิทยาไดกําหนดแนวดําเนินการ ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของโรงเรียนบานคายวิทยา

กําหนดผลการเรียนรู หรือความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จากกลุมสาระการเรียนรู

พรอมกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพ (ดีเย่ียมดีและผาน)ดังน้ี 

     1.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     1.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

     1.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพาก ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

     1.4 สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย 

     1.5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   2. ผูสอนแตละกลุมสาระออกแบบการประเมินเพ่ือประเมินความสามารถในการอาน คดิ

วิเคราะหและเขียน ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นปและการจัดการเรียนรูในแตละภาคเรยีนรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

   ครูประจําวิชาดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนโดยใชวิธีการบูรณาการ

ความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน เขากับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูใน

ทุกรายวิชา เม่ือนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละรายวิชาแลวมีผลการประเมินของ

ผูเรียนเปนผลงานในหนวยการเรียนรูนั้น ใหนําผลการประเมินนั้นนับเขาเปนผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนของรายวิชานั้น ๆ ดวย 

 

  เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน  คดิวิเคราะหและเขียน 

   การวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินระดับคุณภาพ ใชฐานนิยม(Mode) แลวตัดสินผลตามเกณฑที่

กําหนด สงผลใหแกคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาตอไป 

   เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพดีเย่ียม ดีผาน และไมผานและ

ใหผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับแกผูเรยีนเพื่อการพัฒนา การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดบรรลุ
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เปาหมายของสถานศึกษา และใหมีเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑ

การใหคะแนน   

   โรงเรียนบานคายวิทยา ไดดาํเนินการดังนี้ 

   1. กําหนดระดับคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว ไดแก ดี

เยี่ยม ดี  และผาน 

   2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองกับความสามารถที่จะประเมิน  

    2.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    2.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

    2.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

    2.4  สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ท่ีอานอยางหลากหลาย 

    2.5  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

อานเพื่อการศึกษา 

คนควา เพิ่มพูน

ความรู 

ประสบการณและ

การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราว 

จากเรื่องที่อาน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอานเปน

ประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราวจากเรื่อง

ท่ีอานไดเหมาะสม  

- ฝกอานและ

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

 

- ไมฝกอานและ 

ไมรวมกิจกรรม 

รักการอาน 

 ไดเหมาะสม 

ไมวกวน 

- นําความรูที่ได

จากการอานไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ไมวกวน 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

จับประเด็นสําคัญ 

ลําดบัเหตุการณ

จากการอานสื่อที่มี

ความซับซอน 

- จับประเด็น

สําคัญจากการอาน

สื่อที่มีความ

ซับซอนได 

- ลําดับเหตุการณ 

จากการอานสื่อท่ีมี

ความซับซอนได 

- จับประเด็น

สําคัญจาก 

การอานสื่อที่มี 

ความซับซอนได 

 

- ลําดับ

เหตุการณจาก

การอานสื่อที่มี

ความซับซอนได 

 

- ไมสามารถ

ลําดับเหตุการณ

และจับประเด็น

สําคัญจากการ

อานสื่อที่มีความ

ซับซอนได 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ 

-  วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

- ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

จากเรื่องที่อานได 

-  วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอานได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

-  วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร

กับผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

วิพากษ และให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 

เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดยมี

ขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุน

พอสมควรและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง โดยไมมี

ขอมูลอธิบาย

และไม

สมเหตุสมผล 

 

- ไมเขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง  
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 3. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคหมายถึงลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่

สังคมตองการ ในดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานกําหนดซ่ึง 

มีอยู 8 คุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงม่ันในการทํางาน รกัความเปนไทย มีจิตสาธารณะ    

  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ

บริบทและจุดเนนของตนเองได 

  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหารจัดการและการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูท่ีปรึกษา  

ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนท่ีตองมุงขัดเกลา บมเพาะ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้น

แกผูเรียน 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  โรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนนิการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย  

        1) แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

เพื่อ 

   1.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขปรับพฤติกรรม 

   1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายภาค และจบการศึกษาแต

ละระดับ 

   1.3 จัดระบบการปรับปรงุแกไขปรับพฤติกรรมดวยวิธีการอันเหมาะสมและสงตอขอมูลเพื่อ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2) พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแตละตัวพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี้หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคุณลักษณะแตละตัว  

  3) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับบริบท

และจุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไว 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และ ไมผาน กาํหนดประเดน็การประเมิน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  4) เลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมยุงยาก ซับซอน ไดแก คาฐานนิยม (Mode) แลวตัดสินผล

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวนําผลการตัดสนิใหคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

พิจารณาเพื่อดําเนินการสงเสริม พัฒนาตอไป 
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  5) ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูและผูทีไ่ดรับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

  รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบานคายวิทยาคอืใหครูประจําวิชา

รับผิดชอบเพื่อบูรณาการและจัดทําแผนการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอ

นั้นๆดวยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันประสงค ก็ดําเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดใน

แตละกลุมสาระการเรยีนรูโดยสถานศึกษาคาดหวังวาเม่ือไดดําเนินการในภาพรวมแลวการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยดําเนินการดังน้ี 

     1. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษารวมกับ

ครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณาเลือกคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วามีคณุลักษณะอันพึงประสงคขอใดบางที่สอดคลองกับธรรมชาตวิิชาที่ครแูตละคน

รับผิดชอบรวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย   

  2.ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระการ

เรียนรูดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

  3. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรปุผลการประเมินและนําเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป           

  

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือสงเสริม

พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจ ใหเต็มศักยภาพโดยมุงเนนการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสาํนกึของการทําประโยชนเพ่ือสังคมและ

สามารถบริหาร การจัดการตนเองได กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก   

  1. กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาการ

แนะแนว ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคมกิจกรรมสําคัญในการพัฒนา

ไดแก กิจกรรมการรูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 

กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 

  2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํ ผูตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล     



231 

 

 

การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห 

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความ

เหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บรบิทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน

ประกอบดวย 

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน

กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจักแกปญหา การตัดสนิใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การ

ประนีประนอม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณ  พรอมท้ังดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา เปนตน 

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุม 

กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตาง ๆ ที่สถานศกึษากําหนดข้ึนตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบรบิทของสถานศกึษาและทองถิ่น 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชนตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดี

งาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ

ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรกัษา สืบสานศาสนา ศลิปะ

และวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เปนตน 

  เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในสวน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนดังน้ี 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3    รวม 3 ป  จํานวน  45  ช่ัวโมง(เฉล่ียปละ 15  ชัว่โมง) 

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6    รวม 3 ป  จํานวน  60  ชั่วโมง(เฉลี่ยปละ 20 ชั่วโมง) 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนสามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศกึษาวิชาทหาร ไดตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหผูเรียนรายงานแสดงการเขารวม

กิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย 



232 

 

 

  การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสาํคัญประการหน่ึงสําหรับการเล่ือน

ช้ันและการจบระดับการศึกษา ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ตลอดจน

ผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  

 

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง 

   1.2 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว

หรือไม 

   1.3 ในกรณีท่ีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกควรจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพ่ือสรุปความกาวหนา ปรับปรงุแกไข และรายงานให

ผูปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรยีนท่ีสอง 

เพื่อตัดสินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเมื่อจบปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเม่ือสิ้นภาค

เรียนในระดับมัธยมศึกษา)   

   1.4 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน

ระเบียนแสดงผลการเรียน     

   1.5 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในป

การศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเล่ือนช้ันและจบการศึกษา 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเปน 

การประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนรายป/รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม 

สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทายเพือ่การจบแตละระดับการศึกษา โดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
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   2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้น ผูเรียน

จะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

    1) กิจกรรมแนะแนว    

    2) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงไดแก (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    

    3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    

   2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

   2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษา พจิารณาอนุมตัิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน

เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

  

  3. ขอเสนอแนะ  

   การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

   3.1 เวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดสถานศึกษาควร

กําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 

   3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

   3.3 ผูเรียนทุกคนตองมีผลการประเมินระดับผาน ท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนจึงจะไดผลการประเมินเปนผาน (ผ) เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการ

เรียน 

   3.4 กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม (มผ) ใหเปนหนาท่ีของครู หรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ 

ที่จะตองซอมเสริม โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นแลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศกึษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยาง

เหมาะสมเปนรายกรณีไป 

   3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมสามารถ

จัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกใน

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เชนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน  

ซึ่งสถานศกึษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาวและนํามาเปนสวนหน่ึงใน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
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 เกณฑการผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 

  1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดงันี้ 

   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  

     ผานหมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑและปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ หรือไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาค/ป 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ“ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง 

    จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 

   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

 

เกณฑการจบหลักสูตรโรงเรยีนบานคายวิทยา 

 1. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 

หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม 15 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต  

และรายวิชาเพิ่มเติม 15 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 
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  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 2. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงสราง 1) 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 93 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 52 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 93 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต

และรายวิชาเพิ่มเติม 52 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 3.การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงสราง 2) 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 40 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต

และรายวิชาเพิ่มเติม 40 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 



บทที่ 5 

 

การบรหิารจัดการหลักสูตร 

 

  โรงเรียนบานคายวิทยา เปนหนวยงานท่ีนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนจึงมีการจัดมาตรการสงเสรมิสนับสนุนการใชหลักสูตรในดานตาง ๆ ท่ีสาํคัญไดแก 

 

การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรมีความสาํคัญมากตอการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรซึ่งในท่ีสุดจะ 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน

ใหประสบความสําเร็จโรงเรยีนบานคายวิทยา  จึงมุงพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเน่ืองเนนการ

สรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรูรวมท้ังการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนเปาหมายการจัดการเรยีนรู

แบบบูรณาการการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมรปูแบบการพัฒนาบุคลากรจะตองใชการนิเทศ

ทั้งแบบกลุมและเปนรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศกึษาดูงานการฝกอบรมและ

จะตองไดรับการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

  โดยโรงเรียนบานคายวิทยา ไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาบคุลากรดังนี ้

  1) มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล เปนคณะทํางานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีการ 

ดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง 

  2) ประเมินความตองการความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนการพัฒนา 

บุคลากรใหเปนรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

  3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนซึ่งมีดําเนินการในหลายลักษณะเชนการประชุมสัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการศกึษาดูงานโดยเฉพาะเนนการพัฒนาครูผูสอนซึ่งเปน 

ตัวจักรท่ีสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความมุงหมายของหลักสูตรและการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสาํคัญที่จะ 

สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุเปาหมาย 

  4) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมหรือศูนยรวมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แบบอิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิดวยตนเอง 

  5) สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเน่ืองผูบริหารจะตองเปน 
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ที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการหรือบริหารจัดการและควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ

แกปญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร 

  การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนการปรับกระบวนทัศนการจัด

หลักสูตรการสอนที่แตกตางไปจากเดิมจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดทรัพยากรและปจจัยที่เอ้ือ

ตอการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนาํหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพไดแก 

  - จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผล 

การใชหลักสูตรรวมทั้งงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จะ

ชวยสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อวัสดอุุปกรณและเอกสารตาง ๆ อยางเพียงพอเปนปจจุบัน 

และสอดคลองกับความตองการใหมีหองเรียนสถานที่เรียนและหองพิเศษตางๆอยางเพียงพอเชน 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหองเรยีนคอมพิวเตอรโรงฝกงานหองสมุดแหลงเรียนรูท่ี 

หลากหลายหองประชุมขนาดตางๆสนามกีฬาและโรงยิมเปนตน 

  - จัดสรรการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานการ 

ใชอาคารสถานที่ตาง ๆ เชนคํานึงถึงขนาดของหองเรียนและจํานวนหองเรียนหองสมุดท่ีเอ้ืออํานวยให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 

  - บริหารทรัพยากรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพเชนการจัดครูเขาสอนเปนสิ่งที่จะ 

ตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะครูจะเปนผูท่ีมีบทบาทอยางมากในการจัดประสบการณการเรียนรู

จึงควรจัดใหครูไดสอนตรงตามความรูความสามารถและความถนัดรวมท้ังการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา 

 

การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

  การจะสงเสริมใหการจัดทําและใชหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอง 

คํานึงถึงการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและสรางเครอืขายระหวางสถานศึกษา 

  - ใหฝายตาง ๆ ทั้งผูปกครองชุมชนผูบริหารครูและนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับผลโดยตรง 

จากการใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพการจัด 

การศึกษา 

  - ผูบริหารสถานศกึษาตองสรางบรรยากาศการรวมคิดรวมทําสถานศึกษาควรจัดสรร 

เวลาใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันทํางานโดย 

ใชกระบวนการกลุมพยายามลดภาระงานอ่ืน ๆ ของครูโดยใหมุงที่งานสอนเปนหลัก 

  - สรางเครือขายใหเกิดการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งอาจเปน 
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เครือขายภายในเชนเครือขายผูปกครองหรือเครือขายภายนอกเชนเครือขายสถานศึกษาเครือขาย 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีทรัพยากรและปจจัยเพิ่มข้ึนใน

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

  ความสาํเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการ 

ซึ่งสถานศกึษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึนโดยดําเนินการดังนี้ 

  - จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพทั้งเรือ่งการจัดกลุมผูเรียนและ 

โครงการที่จะสงเสริมการเรียนรูและคุณธรรมการจัดตารางสอนของสถานศึกษาการลงโทษและให

รางวัลผูเรียน 

  - สรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังหองสมุดแหลงการเรียนรูมุมคนควาแกครูผูสอนและ 

นักเรียนการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 

  - สนับสนุนใหมีระบบขอมูลพื้นฐานท่ีจาํเปนเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตรรวมท้ัง 

ขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนอยูทรัพยากรเศรษฐกิจอาชพีและความตองการของทองถ่ิน 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูครูสามารถนําสภาพปญหาตาง ๆ บูรณาการเขาสู 

กระบวนการเรียนรูในหองเรยีน 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อบริหารจัดการความรูในสวนที่เปนประสบการณในตัวครูนํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการ

เรียนรูหรือบริหารชั้นเรียนอยางเหมาะสมอีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทํางานเปนทีม 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอด 

ประสบการณใหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ อีกทั้งยังเปนการ 

สงเสริมความเปนนักวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดวยเพื่อสรางความม่ันใจแกพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การเรียนรูและเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษาการกํากับดูแลคุณภาพของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใชจึงเปนสิ่งจําเปนสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการไดหลายแนวทางไดแก 
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การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 

  การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนกระบวนการสาํคัญท่ีสถานศึกษาใชในการควบคุม 

คุณภาพโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการติดตามเชนการตรวจ

เย่ียมและการสังเกตการณในชั้นเรียนการสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรูการ

บันทึกรายงานหลังการสอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตนสถานศึกษาควรจดัใหมีแผน

นิเทศกํากับติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความรูสึกท่ีเปนกัลยาณมิตรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและยอมรบัการเปลี่ยนสถานภาพระหวางการเปนผูนเิทศและเปนผูรับ

การนิเทศซึ่งจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลาเพื่อใหเกิดระบบการนิเทศติดตามท่ีเปนกัลยาณมิตรดงักลาวแลว

ควรดําเนินการดังนี ้

  - รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศหรือกํากับติดตามเพื่อเฝาระวังมิให 

คุณภาพการจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหาอุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียน 

  - สรางความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแกครู 

และบุคลากรทางการศึกษาวามิไดเปนกระบวนการจับผิดแตเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือเพื่อให

การใชหลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  - กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคล่ือนการนิเทศติดตามรวมกันและมีแผนการดําเนินการอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

  - ผูบริหารสถานศกึษาตองดําเนินการใหมีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบครบวงจรท้ังใน

ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและครอบคลุม 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบ 

การประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพรอมสําหรบัประกันคุณภาพภายนอกเปนระบบ

ควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาตองใชเปนกลไกสําคัญในการสรางความม่ันใจตอพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาจะสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพสถานศึกษาตองจัดระบบประกัน

คุณภาพที่เนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังนั้นตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมี

แผนพัฒนาคุณภาพมีเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนแผนปฏิบัติการตองเนนผลคุณภาพผูเรียนมีการ

รายงานผลเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร 

  การวิจัยจะเปนที่มาของขอมูลขาวสารที่แมนตรงแสดงจุดแข็งจุดออนปญหาสาเหตุและ 

แนวทางปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการวิจัยดังนี ้

  - การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนการวิจัยเพ่ือนําผลมาประกอบการพิจารณา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและความตองการของผูปกครอง 

ชุมชนเชน 

   การประเมินตัวหลักสูตรโดยมีหัวขอในการพิจารณาเชนความครบถวนของ 

องคประกอบหลักสูตรความสอดคลองของแตละองคประกอบความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

และกรอบหลักสูตรทองถิ่นความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนพอแมผูปกครองและชุมชน

ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรยีนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบการวัด

และประเมินผลเปนตน 

   การประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนใน

อนาคตเพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรยีนและเวลาเรียน 

   การประเมินความตองการของพอแมผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือ

นํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการตาง ๆ 

  - การวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร 

   การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง

สถานศึกษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อเปน 

หลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญารางกายคุณธรรมบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรูระดับชาติและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขกระบวนการประเมินผลการใช

หลักสูตรสามารถดําเนินการไดท้ังระหวางการใชหลักสูตรและเมื่อนําหลักสูตรไปใชเรียบรอยแลวหรือ

การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตรคอืผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรน่ันเอง 

  เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุเปาหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควร

จัดใหมีการประเมินทั้งระบบคือ 

  1) กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรเปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 

  2) สรางความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองใหเกิดข้ึนกับคณะครู 

  3) วางระบบเครือขายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ 

คณะดําเนินการประเมินเปนระยะ ๆ โดยกําหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมิน 

รายการใดบาง 

  4) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
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   การประเมินผลการใชหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการท่ีสาํคัญคือพิจารณาองคประกอบ 

ของหลักสูตรที่จะประเมินพิจารณาหลักเกณฑท่ีจะใชในการประเมินออกแบบการจัดเก็บขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเพื่อใชพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

สําหรับประเด็นในการประเมินน้ันสามารถประเมินไดท้ังเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชหลักสูตร

กระบวนการใชหลักสูตรและผลจากการใชหลักสูตรอยางไรก็ตามสถานศึกษาควรมุงเนนการประเมิน

สวนท่ีเกี่ยวของตอคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญและควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและ

คุณลักษณะของผูเรียนสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญโดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเชนผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการ

ประเมินในภาพรวมและผลการประเมินที่แยกรายวิชาและแยกรายมาตรฐานหากผลการประเมินไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังควรศึกษาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงซึ่งสาเหตุยอมเกิดมาจาก

ปจจัยและกระบวนการใชหลักสูตรนั่นเองจากนั้นจึงหาวิธีแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

ประเด็นเก่ียวของในการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

 

 ปจจัยของการใชหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร ผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรสถานศกึษา 

- ความพรอมของบุคลลากร 

- ทักษะการถายทอดของครู 

- เทคนิคการสอน 

- สื่อการเรียนการสอน 

- การวัดผลประเมินผล 

- การบริหารจัดการ 

 ฯลฯ 

- การออกแบบและการ

จัดการเรียนรูของครู 

- การนิเทศติดตามการใช

หลักสูตร 

- การประเมินผลการ

เรยีนรู 

 ฯลฯ 

- คุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและ

สมรรถนะหลักของผูเรียน 

- ความสาํเร็จในการศึกษา

ตอประกอบอาชีพ 

 ฯลฯ 
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  นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครูทําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาการจัดเรยีนการสอนของตนเองโดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มตนจากการเลือกปญหา

การวิจัยที่มีความสาํคัญและสงผลกระทบตอผูเรียนมากท่ีสุดกอนและท่ีมาของปญหาการวิจัยอาจเกิด

จากผูเรียนเชนปญหาพฤติกรรมปญหาการเรียนรูเปนตนหรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอน

ของครูไมเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนเมื่อไดปญหาการวิจัยแลวจึงดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย

ตอไป 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  การวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ 

ประการแรกคือการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและ

การเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูล

แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและ

ประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด

ประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปนการวัดและ

ประเมินผลยอย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพื่อใหรู

จุดเดนจุดท่ีตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและ

เครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติ

ขอสรุปของประเด็นท่ีกําหนดการใชแฟมสะสมงานการใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติการประเมิน

ความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพื่อนประเมินเพ่ือนและการใชเกณฑการใหคะแนน 

(Rubrics) สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะ

คําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคดิความเขาใจเดิมท่ี

ไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพฒันาตนได 

  จุดมุงหมายประการท่ีสองคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมิน

สรุปผลการเรียนรู (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับไดแกเม่ือเรียนจบหนวยการเรยีนจบ

รายวิชาเพื่อตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียนใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวา

ผานรายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมการประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงออกความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลายและ

พิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรียน 

 

 

 



243 

 

การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

  การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหทั่วถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวยผูปกครองสังคมและรัฐ

ตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษาน่ันคือคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรหนวยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแตสถานศึกษาตนสังกัดหนวยงานระดับชาติที่

ไดรับมอบหมายจึงมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเรยีนตามความคาดหวังของหลักสูตร

ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูใน4ระดบัไดแกระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ระดับชาติทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกันคือตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรยีนเพื่อ

นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 

การประเมินระดับชั้นเรียน 

  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรูผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียนและตัดสินผลการเรยีนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตนสอนในการประเมินเพื่อพัฒนาผูสอน

ประเมนิผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธกีารตางๆ

เชนการซักถามการสังเกตการตรวจการบานการแสดงออกในการปฏิบัติผลงานการแสดงกริยาอาการ

ตาง ๆของผูเรียนตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพื่อดูวาบรรลตุัวชีว้ัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตวัชี้วัด

เพียงใดแลวแกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองการประเมินเพ่ือตัดสินเปนการตรวจสอบณ

จุดที่กําหนดแลวตัดสินวาผูเรยีนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอย

เพียงใดทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของหนวยการเรียนรูหรือของการประเมินผลกลางภาค

หรือปลายภาคตามรปูแบบการประเมินท่ีสถานศึกษากําหนดผลการประเมินนอกจากจะใหเปน

คะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลวตองนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

อีกดวย 

 

การประเมินระดับสถานศึกษา 

  เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาคผลการประเมินการอานคิด

วิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเปนการประเมินเพื่อให

ไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมาย

หรือไมผูเรียนมีสิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใดรวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนใน

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผลการประเมินระดับ

สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการ

เรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการ
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ประกันคุณภาพการศกึษาและการรายงานผลการจัดการศกึษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานผูปกครองและ

ชุมชน 

 

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระความรับผิดชอบสามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวย

วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเปนมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือดวยความ

รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของนอกจากน้ียังสามารถดําเนนิการไดดวย

การตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

การประเมินระดับชาติ 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน

เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนถือเปนภาระความ

รับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือปรับปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนเพื่อให

ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหา

และความตองการไดแกกลุมผูเรียนท่ัวไปกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษกลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่าํกลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรมกลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียนกลุมผูเรียน

ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกลุมผูเรียนท่ีพิการทางรางกายและสติปญญาเปนตนขอมูลจากการ

ประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 



บทที่ 6 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

 

 การศึกษาทางไกล (Distance Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผูเรียนจะเรียนดวย

ตัวเองที่บาน โดยไมตองเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษา และสมัครเรียนไดโดยไมจาํเปนตองเปน

นักเรียนหรือนักศึกษาเทาน้ัน สาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทํากอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใน

รูปแบบของ "การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไรพรมแดน" คือ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การ

ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่กอใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาวะการขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากร ทําใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตองขยายพืน้ที่การจัดการศึกษา

เพิ่มมากขึ้น การศึกษาทางไกล (Distance Learning) จึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีผูเรียนและผูสอนอยู

ไกลกัน ใชวิธีการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณโดยอาศัยสื่อประสมในหลายรูปแบบ ไดแก สื่อท่ี

เปนหนังสือ สื่อทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน การประชุมทางไกลดวย

ภาพและเสียง (Video Conference) อินเตอรเน็ต (Internet) และการสอนเสริม เปนตน รวมทั้งการใช

ศูนยบริการการศึกษาเปนหลัก ชวยใหผูเรียนท่ีอยูตางถ่ินตางท่ีกันสามารถศึกษาหาความรูไดการศึกษา

ทางไกล เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 20 เพื่อสนองความตองการของสังคม

ปจจุบันซึ่งเปนสังคมขาวสาร หรือสังคมของการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา

ไปสูบุคคลกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง ทําใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีบุคคลสามารถนาํไปใชในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องความสําคัญของการศึกษาทางไกลเปนการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส 

และยกระดับการศึกษาของผูเรียนชวยสรางความเสมอภาคในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ขณะเดียวกันก็ชวยลดอุปสรรคดานทรัพยากร สถานท่ี เวลา และบุคลากร การเรียนการสอนทางไกล

สามารถ "แพรกระจาย" และ "เขาถึง" ตัวบุคคลไดอยางหลากหลายและกวางขวาง การประชุมทางไกลดวย

เสียง เปนการประชุมหรือการเรียนการสอนที่พูดคุยติดตอกันดวยเสียงแตไมเห็นหนา อาศัยระบบ

สายโทรศัพทหรือการสงสัญญาณดาวเทียมการประชุมทางไกลดวยเสียง/กราฟก เปนการนําคอมพิวเตอรมา

ใชแทนโทรศพัทขยายเสียงในสถานท่ีรับฟง โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทในการติดตอส่ือสารการ

ประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน เปนระบบการประชุมหรือการเรียนการสอนท่ีตองอาศัยกลองวีดิทัศน 

จอโทรทัศน และสายโทรศัพทในการรับสงภาพและเสียง หรือตองใชการสงสัญญาณดาวเทียมแทน

สายโทรศัพท และยังใชไดอีก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของการเสนอท้ังภาพและเสียง ในลักษณะภาพสองทาง 

เสียงสองทางผูสอนและผูเรียนจะไดยินเสียงและเห็นภาพ สวนลักษณะภาพทางเดียว เสยีงสองทางผูเรียนจะ
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ไดยินเสียงและภาพผูสอนการศึกษาทางไกล แบงเวลาของการส่ือสารไดเปน 2 ลักษณะ คือการศึกษา

ทางไกลแบบประสานเวลา และการศึกษาทางไกลแบบไมประสานเวลา 
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ผังลําดับงาน (Flow  Chart) ระบบการเรียนรู ตามหลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา/วิเคราะหหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูและวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ปรับพื้นฐานและ 

ใหความชวยเหลือ 

ตามสภาพปญหา 

ใช 

ออกแบบการจัดการเรียนรู / จัดทําแผนการจัดการเรียนรู / ขออนุมัติใชแผน 

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู/วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู/การติดตอสื่อสาร 

ประเมินตามสภาพจริง / เทียบโอนประสบการณ 

ไมใช 

ปรับปรุงแผน 

การจัดการเรยีนรู 

ไม 

สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู/ ตัดสินผลการเรยีน/ขออนุมัติผลการเรยีน 

ใช 
จัดสอนซอมเสริม 

รายงานผลการจดัการเรียนรู 

บรรลตุาม 

จุดประสงคหรือไม 

ตองใหความชวยเหลือ 

ใชหรือไม 

ศึกษาทําความเขาใจ นโยบายการศึกษา / การศึกษาทางไกล / 

หลักสตูรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 
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Flow Chart Flip Curriculum (FC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study / Analysis curriculum learning and Analysis section. 

Analysis of individual learners 

Foundation and 

Assistance According 

problems 

yes 

Design learning / Prepare lesson plans / Approval of the plan 

Teaching based lesson plans  / Research, development, teaching 

Supervision / Discussions/ social Network 

Authentic Assessment / Transfer of Experience & 

Knowledge 

no 

Improvement 

plan Learning 

Management 

No 

Summary results of the evaluation of learning / Judging grade / Approval school 

record 

Yes 

Remedial teaching 

Report on Learning Management 

Achieve the 

purpose 

need to assist  

Yes / no 

Understanding Education policy / Distance Learning /  

Flip Curriculum (FC) 
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รก. 1 

คํารองขอเขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกล 
 

 เขียนท่ี โรงเรียนบานคายวิทยา 

 ตําบลบานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 จังหวัดชัยภูมิ 
 

 วันที่.............เดือน............................พ.ศ.............. 

เรียน  ผูอํานวยการเรียนโรงเรียน 
 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................อายุ.............ป  เลขประจําตัว 

ประชาชน........................................เปนผูปกครองของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว)........................................ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี............/............ เลขประจําตัวนักเรียน.......................เลขประจําตัวประชาชน

................................. อายุ.............ป มีความประสงคใหนักเรียนดังกลาวท่ีอยูในความปกครองของขาพเจา 

เขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกลโดยเขารวมในกิจกรรม ดังนี้ (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา

หัวขอกิจกรรม) 

  1. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาการตั้งครรภ 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

 4. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานครอบครัว 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่ตองการจัดการศึกษาดวยตนเอง 

  6. กิจกรรมอื่น........................................................................................................................... 

 รายละเอียดเพิ่มเติม......................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา จะดูแลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของขาพเจาใหเปนไปตาม

หลักสูตรของโรงเรียน ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม

สาธารณประโยชนและการวัดผลและประเมินผล การเรียนในแตละภาค และจะเปนธุระนํานักเรียนเขารวม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชนและ  การวัดประเมินผลการ

เรียนอยางตอเนื่อง 

 ลงชื่อ..........................................................ผูปกครองนักเรียน 

  (..........................................................) 
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ที่อยูที่สามารถติดตอได ................................................................................................................................... 

เบอรโทร บิดา..........................................เฟสบุค........................................ ID Line ..................................... 

เบอรโทร มารดา.......................................เฟสบุค........................................ ID Line ..................................... 

เบอรโทร ผูปกครอง..........................................เฟสบุค........................................ ID Line ............................ 

เบอรโทร บุคคลบานขางเคียง.....................................เฟสบุค.................................. ID Line ......................... 

เบอรโทร ผูใหญบาน.................................................เฟสบุค.................................... ID Line .......................... 

เบอรโทร กํานัน....................................................เฟสบุค.................................... ID Line ............................. 
 

ความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษา (ณ วันท่ียื่นคํารอง)         ความคิดเห็นของหัวหนางานแนะแนว 

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

           (.............................................................. )         (.........................................................) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 

 

ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารวิชาการ   ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารกิจการนักเรียน 

  อนุญาต  ไมอนุญาต  อนุญาต  ไมอนุญาต  

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

           (นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย)               (นายนิวัฒน    ขวัญบุญจันทร) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน........................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ.......................................รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 (........................................) 

 ........../......................./................ 

คําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียน 

   อนุญาต  ไมอนุญาต 

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

 ลงชื่อ...........................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

 (นายนพดล กาญจนางกูร) 

 ........./............................/.................  
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รูปถายนักเรียน-ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแผนท่ีบานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ 

 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

  2. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

  3. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  4. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

http://182.53.96.253/bkv4.0/

 

 กดปุม login 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://182.53.96.253/bkv4.0/

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store)เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ หรื

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 
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http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

โหลดแอปพลิชั่นBKV4.0 

รือ 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาครั้งแรก ใหนักเรียนกดปุม สมัครเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ัน BKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช(user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความที่เปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเคร่ืองโทรศัพท หรือสมคัรใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลําดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 



 

นวัตกรรม
 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ 
 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

  2. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

  3. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  4. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

 

 กดปุม login 

บทที่ 7 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://182.53.96.253/bkv4.0/

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store)เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

  

http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

โหลดแอปพลิชั่นBKV4.0 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาครั้งแรก ใหนักเรียนกดปุม สมัครเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ันBKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช(user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษณภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความที่เปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเคร่ืองโทรศัพท หรือสมคัรใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลําดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 

 

การเขาเรียนโดยผาน Application 

 
 ผูเรียนดาวนโหลด แอปพลิเคชัน BKV 4.0 คลิกที่ปุม BKV 4.0cyber school เพ่ือเปดหนาหลัก 

 



260 

 

 
 

  เมื่อผูเรียนเขาสูหนาหลักของแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school มีข้ันตอนดําเนินงานตอไปนี้ 

  1. สําหรับผูเรียนใหม ใหดําเนินการท่ีปุม สมัครเขาหองเรียน ตามขั้นตอนการสมัครเขาเรียน 

  2. เม่ือนักเรียนลงทะเบียนสมัครเรียบรอยแลว สามารถยืนยันตัวเองผานอีเมลของนักเรียนที่สมัคร

เอาไวหรือรอแอดมิน (admin) ยืนยัน 

  3. นักเรียนเขาหองเรียนโดยใช ชื่อผูใช (user name) และรหัสผูใช (Password) ที่สมัครเอาไวแลว 

  4. เขาเรียนในชั้นที่นักเรียนเรียนอยู 

  5. เลือกเมนูหลักสูตรเรียนทางไกล 
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  6. เลือกชั้นปที่นักเรียนกําลังศึกษา 

 
 

  7. เลือกภาคเรียนท่ีนักเรียนกําลังศึกษา 

 
  



 

  8.  เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา

  9. คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว

 

เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา 

 
 

คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว 
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  10. ในแตละหนวยการเรียนประกอบดวย 

 
    10.1 กระดานขาว 

    10.2 ชื่อวิชา 

    10.3 ขอแนะนําในการเรียน 

    10.4 หนวยการเรียนรู 

    10.5 วิดีโอท่ีมเีนื้อหาสอดคลองกับเร่ืองของหนวยการเรียนรู 

 
    10.6 เอกสารเนื้อหา 
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    10.7 แบบฝก 

 
 

    10.8 แบบสรุปองคความรู 

 
  11. สอบกลางภาค 
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  12. สอบปลายภาค 

 

 
  13. มีการวัดผลประเมินผลตามที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

  14. มีการเทียบโอนประสบการณ 



บทที่ 8 

 

การเทียบโอนประสบการณอาชีพ 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ยายสถานศึกษา เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา   

ยายหลักสูตร ละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอใน

ประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก ท่ี

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนท้ังนี้นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน

โรงเรียนบานคายวิทยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบ

โอนตามความเหมาะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

  1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถของนักเรียนในดาน

ตางๆ  

  2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

  3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

  4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แลวนํามาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

  5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

  6. การเทียบโอนใหดําเนินการ ดังนี้ 

   6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตท่ีมีตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มา

เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

   6.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
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   6.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการเร่ืองหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยน 

   ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอน 

  การเทียบโอนผลการเรียนใหกลุมเปาหมายผูท่ีมีความรูและประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  สามารถเทียบโอนได

ระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียวเทานั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  1. ตอง เปนอาชีพที่สุจริต ไมขัดตอศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

2. ตองมีคณะกรรมการเทียบโอน ดําเนินการพิจารณา 

   2.1 ความมั่นคงของอาชีพ  โดยพิจารณาจากรายไดและระยะเวลาที่ประกอบอาชีพและ 

   2.2 พิจารณาจากหลักฐานตาง ๆ ใน แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการ

สังเกต ตรวจสอบการประกอบอาชีพของผูขอเทียบโอนในสถานที่จริง  แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการ

ประกอบอาชีพ จะตองนําเสนอผลงานในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

     1) ความรูในอาชีพที่ดําเนินการ 

     2) เทคนิควิธีการและทักษะในการประกอบอาชีพ 

     3) หลักการวางแผนและการพัฒนาอาชีพ 

      - การบริหารจัดการ 

      - การตลาดและประชาสัมพันธ 

      - การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาอาชีพ 

      - หลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

     4) การพัฒนาอาชีพและการขยายผลในการประกอบอาชีพ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพเลี้ยงชาง 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

ชางที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่ชางกิน 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของชาง พันธุ

ของชาง ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําชางเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - การออกกําลังกายชองชาง

และควาญชาง 

- สุขภาพของชางและการ

รักษา 

 

 6. ศิลปะ - การแสดงชาง  

 7. การงานอาชีพ - การนําชางแสดงในโอกาส

ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชางเปนภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพแสดงจระเข 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

จระเขที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่จระเขกิน 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพเลี้ยงจระเข 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของจระเข พันธุ

ของจระเข ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําจระเขเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - สุขภาพของจระเขและสัตว

ชนิดอ่ืน 

- การรักษาสัตวแตละชนิด 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการแสดงจระเข  

 7. การงานอาชีพ - การแสดงจระเขและสัตว

สัตวอ่ืน ๆ ในโอกาสตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของแสดงจระเขเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

การทําฝาโอง 1. ภาษาไทย - บรรยายอาชีพทําฝาโอง  

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของวัสดุ

ที่ตองใชในการทาํฝาโอง 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพทําฝาโอง 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ลักษณะของวัสดุที่ตอง

นํามาใชในการทําฝาโอง 

- สมบัติของวัสดุตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 

- เครื่องมือที่ใช 

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําผลิตภัณฑเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศกึษา - สุขภาพของพนักงานท่ีทํา

ฝาโอง 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการประดิษฐฝาโอง  

 7. การงานอาชีพ - การนําฝาโองไปจําหนาย

ในสถานที่ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชิ้นสวน องคประกอบ 

ขั้นตอนในการทํางาน เปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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