
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค ำน ำ 

หลกัสตูร Science Math Program  
ระดบัช ัน้มธัยมศกึษำตอนตน้ (ม.1-ม.3) 
        (วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์)  
                

 

โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศกึษำ 
พุทธศกัรำช 2563 

 

ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศกึษำข ัน้พื้นฐำนพุทธศกัรำช 

2551 

(ฉบบัปรบัปรุง พุทธศกัรำช 2560) 

ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำสกลนคร เขต 23 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข ัน้พื้นฐำน 



 
 

 
 กระทรวงศึกษำธกิำรได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดั 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และสำระภูมิศำสตร์ในกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ 
และวฒันธรรม ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศกัรำช 
2551(ฉบบัปรบัปรงุ พุทธศกัรำช 2560) 
ตำมค ำส ั่งกระทรวงศึกษำธกิำรที ่สพฐ. 1239/2560 ลงวนัที ่7 สงิหำคม 
2560 และค ำส ั่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน ที ่
30/2561 ลงวนัที ่5 มกรำคม 2561 
ให้เปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดั 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง 
พุทธศกัรำช2560) 
โดยมีค ำส ั่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรใช้หลกัสตูรในปีกำรศึกษำ 2561 
ให้เป็นหลกัสตูรแกนกลำงของประเทศ โดยก ำหนดจดุหมำย 
และมำตรฐำนกำรเรยีนรูเ้ป็นเป้ำหมำยและกรอบทศิทำงในกำรพฒันำคุณ
ภำพผู้เรยีนมีพฒันำกำรเต็มตำมศกัยภำพ 
มีคณุภำพและมีทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 
เพือ่ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและเป้ำหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำ
รศึกษำขัน้พื้นฐำน โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 
จงึได้ท ำกำรปรบัปรงุหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนพุทธศกัรำช 
2551 ฉบบัปรบัปรงุ พุทธศกัรำช 2561 
ในกลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และสำระภูมิศำสตร์ในกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ 
และวฒันธรรม รวมถึงกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ 
ศิลปะ สขุศึกษำและพละศึกษำ 
และกลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
เพือ่น ำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในกำรวำงแผนและพฒันำหลกัสตูรข
องสถำนศึกษำและจดักำรเรยีนกำรสอน 
โดยมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำคณุภำพผู้เรยีน 
ให้มีกระบวนกำรน ำหลกัสตูรไปสูก่ำรปฏิบตัิ โดยมีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ 
จดุหมำย สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน  คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  
มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตวัชี้วดั โครงสรำ้งเวลำเรยีน 
ตลอดจนเกณฑ์กำรวดัประเมินผลให้มีควำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรเรี
ยนรู ้
เปิดโอกำสให้โรงเรยีนสำมำรถก ำหนดทศิทำงในกำรจดัท ำหลกัสตูรกำรเรี
ยนกำรสอนในแต่ละระดบัตำมควำมพรอ้มและจดุเน้น 
โดยมีกรอบแกนกลำงเป็นแนวทำงทีช่ดัเจนเพือ่ตอบสนองนโยบำยไทยแล



 
 

นด์ 4.0 มีควำมพรอ้มในกำรก้ำวสูส่งัคมคณุภำพ มีควำมรูอ้ย่ำงแทจ้รงิ 
และมีทกัษะในศตวรรษที ่21 
 มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตวัชี้วดัทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรน้ี 
ช่วยท ำให้หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง   
ในทกุระดบัเห็นผลคำดหวงัทีต่้องกำรในกำรพฒันำกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีน
ทีช่ดัเจนตลอดแนว 
ซึ่งจะสำมำรถช่วยให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในระดบัทอ้งถ่ินและสถำนศึกษำ
รว่มกนัพฒันำหลกัสตูรได้อย่ำงม ั่นใจ 
ท ำให้กำรจดัท ำหลกัสตูรในระดบัสถำนศึกษำมีคณุภำพและมีควำมเป็นเอก
ภำพยิง่ขึ้น 
อกีท ัง้ยงัช่วยให้เกิดควำมชดัเจนเรือ่งกำรวดัและประเมินผลกำรเรยีนรู ้
และช่วยแก้ปญัหำกำรเทียบโอนระหว่ำงสถำนศึกษำ 
ดงันัน้ในกำรพฒันำหลกัสตูรในทกุระดบัต ัง้แต่ระดบัชำติจนกระท ั่งถึงสถำ
นศึกษำ 
จะต้องสะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตวัชี้วดัทีก่ ำหนดไวใ้น
หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รวมท ัง้เป็นกรอบทศิทำงในกำรจดักำรศึกษำทุกรปูแบบ 
และครอบคลมุผู้เรยีนทุกกลุม่เป้ำหมำยในระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน   
  
 กำรจดัหลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนจะประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำ
หมำยทีค่ำดหวงัได้ ทกุฝ่ำย ทีเ่กีย่วข้องท ัง้ระดบัชำติ ชุมชน ครอบครวั 
และบุคคลต้องรว่มรบัผิดชอบ โดยร่วมกนัท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในกำรวำงแผน ด ำเนินกำร สง่เสรมิสนบัสนุน ตรวจสอบ 
ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไข 
เพือ่พฒันำเยำวชนของชำติไปสูคุ่ณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรูท้ีก่ ำหน
ดไว้ 
 

 
 
 

          ( นำยเอกชยั บุตรแสนคม )    
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 
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สว่นน ำ 
 

ควำมน ำ 
   
ในอดีตสถำนศึกษำเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนใ
ห้บรรลุจดุหมำยตำมหลกัสตูรกลำงทีก่ระทรวงศึกษำธกิำรได้ก ำหนดไวเ้ทำ่
นัน้ ปจัจบุนัแนวควำมคดิดงักล่ำวเปลีย่นไป 
มีกำรกระจำยอ ำนำจและมอบหมำยให้สถำนศึกษำมีอ ำนำจตดัสินใจในกิจ
กรรมต่ำงๆ มำกขึ้น 
จงึมีผู้น ำแนวควำมคดิน้ีบรรจไุว้ในพระรำชบญัญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 เพือ่ให้บงัเกิดผลในกำรปฏิบตัิ ดงัข้อควำมในวรรคสอง 
มำตรำ 27 ทีว่่ำ 
ให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีหน้ำทีจ่ดัท ำสำระของหลกัสตูรตำมวตัถุประสง
ค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภำพปญัหำในชุมชนและสงัคม 
ภูมิปญัญำทอ้งถิ่น 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพือ่เป็นสมำชิกทีด่ีของครอบครวั ชุมชน สงัคม 
และประเทศชำติ (ส ำนกังำนปฏิรปูกำรศึกษำ  ม.ป.ป. : 15) 
 จำกข้อควำมตำมวรรคน้ีแสดงว่ำ 
สถำนศึกษำทีจ่ดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จะต้องจดัท ำสำระในรำยละเอยีดตำมกรอบของหลกัสตูรแกนกลำงและจดั
ท ำหลกัสตูรอืน่บำงส่วนเพิ่มเติม 
เพือ่สนองควำมต้องกำรของผู้เรยีนและควำมต้องกำรของทอ้งถิ่นนั้นๆ  
ดงันัน้บทบำทของสถำนศึกษำโดยเฉพำะผู้บรหิำรและคณะครูจะต้องรบัผิ
ดชอบงำนทำงด้ำนกำรจดัท ำรำยละเอียดของหลกัสตูรในทกุเน้ือหำสำระเพิ่
มเติม 
ท ัง้น้ีเพือ่ให้หลกัสตูรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและทอ้งถิ่นให้
มำกทีส่ดุ ประกอบกบัสถำนศึกษำมีบุคลำกรทีม่ีควำมพรอ้มทีจ่ะก ำหนด 
รำยละเอยีดสำระของหลกัสตูรเพิ่มเติมได้เอง 
 ในกำรพฒันำหลกัสตูรระดบัสถำนศึกษำนั้น 
นอกจำกเป็นบทบำทของบุคลำกรของสถำนศึกษำโดยตรงแล้ว 
สถำนศึกษำอำจเชิญนกัวชิำกำรจำกมหำวทิยำลยั 
ผู้เชีย่วชำญจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
มำช่วยจดัท ำหลกัสตูรให้แก่สถำนศึกษำได้ มำช (Marsh, 1997: 8) 
ได้กล่ำวว่ำ ผู้ทีจ่ะจดัท ำหลกัสตูรให้แก่โรงเรยีนมำจำกหลำยแหล่ง 
จำกบุคลำกรในโรงเรยีน คร ูผู้บรหิำรโรงเรยีน 
ผู้ปกครองนกัเรยีนผู้เชีย่วชำญจำกสถำบนัอดุมศึกษำ 
กลุม่บุคคลจำกอตุสำหกรรมและชุมชน 
เจำ้หน้ำทีข่องรฐับำลจนถึงนกักำรเมือง 
กำรทีบุ่คคลของสถำนศึกษำมีสว่นร่วมในกำรพฒันำหลกัสตูร 
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โดยเฉพำะผู้บรหิำรและครผูู้สอน 
จะช่วยให้ผู้เกีย่วข้องดงักล่ำวเข้ำถึงและเข้ำใจควำมส ำคญั 
ทศิทำงของหลกัสตูรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้บรรลวุตัถุประสงค์ได้
อยำ่งแทจ้รงิ เพรำะได้มีกำรอภิปรำย กำรตรวจสอบ 
และกำรหำข้อยตุิอยำ่งรอบคอบ 
เป็นทีแ่น่ชดัว่ำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครูทีด่ ำเนินตำมหลกัสตูรทีต่น
มีสว่นรว่มสรำ้งขึ้นมำเอง 
จะท ำให้กำรจดักำรสอนสนองควำมต้องกำรของผู้เรยีนและบรรลวุตัถุประ
สงค์ทีว่ำงไวม้ำกกว่ำกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสตูรทีม่ีผู้ก ำหนดมำ
ให้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 จ ำ ก ค ำ ส ั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร  
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ จ ะ ต้ อ ง น ำ ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ  ต ั ว ชี้ ว ั ด 
ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ ำ ส ต ร์  
วิทยำศำสตร์และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ 
ศ ำ ส น ำ แ ล ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ( ฉ บั บ ป ร ั บ ป รุ ง  พ . ศ . 2560) 
ไปจดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำเพื่อพ ัฒนำผู้ เรียนให้บรรลุมำตรฐำน 
แ ล ะ ตั ว ชี้ ว ั ด ที่ ก ำ ห น ด  ด ั ง นั้ น 
ผู้มีหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องจะต้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตั ว ชี้ ว ั ด  ( ฉ บั บ ป ร ั บ ป รุ ง  พ . ศ . 2560) 
ใ น ก ำ ร น ำ ไ ป จ ั ด ท ำ ห ล ั ก สู ต ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ 
เพือ่ให้ครผูู้สอนเตรยีมแผนกำรจดักำรเรียนกำร สอนสือ่กำรเรยีนกำรสอน 
กำรวดัประเมินผล ให้ทนัใช้ในภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2561 
 ซึ่ ง ก ำ ร ป ร ั บ ป รุ ง ห ล ั ก สู ต ร ค ร ั้ ง น้ี  
ยงัคงหลกักำรและโครงสรำ้งเดิมของหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐ
ำน พุทธศักรำช 2551 คือประกอบด้วย 8 กลุ่มสำระกำ รเรียนรู้  
แ ต่ มุ่ ง เ น้ น ก ำ ร ป ร ั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห ำ ใ ห้ มี ค ว ำ ม ท ั น ส มั ย 
ท ันกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรต่ ำงๆ 
ค ำนึงถึงกำรสง่เสรมิให้ผู้เรยีนมีทกัษะทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรเรยีนรูใ้นศตวรร
ษ ที่ 2 1  เ ป็ น ส ำ ค ั ญ 
โดยเปลีย่นเพื่อให้มีกำรเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพรอ้มทีจ่ะเรียนรูส้ิ่งต่ำงๆ 
พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ป ร ะ ก อ บ อ ำ ชี พ 
เ มื่ อ จ บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ห รื อ ส ำ ม ำ ร ถ ศึ ก ษ ำ ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ สู ง ขึ้ น 
สำมำรถแข่งขนัและอยูร่ว่มกบัประชำคมโลกได้ 
 ก ร อ บ ใ น ก ำ ร ป ร ั บ ป รุ ง  คื อ 
ใ ห้ มี อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ที่ เ ป็ น ส ำ ก ล เ ที ย บ เ ท่ ำ น ำ น ำ ช ำ ติ  
ปรบัมำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตวัชี้วดัให้มีควำมชดัเจน ลดควำมซบัซ้อน 
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง กัน ภ ำ ย ใ น ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้  
แ ล ะ ร ะ ห ว่ ำ ง ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด จ น 
“เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี” 
เ ข้ ำ ด้ ว ย กั น 
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จดัเรยีงล ำดบัควำมยำกง่ำยของเน้ือหำในแต่ละระดบัช ัน้ตำมพฒันำกำรใน
แต่ละช่วงว ัย ให้มีควำมเชื่อมโยงควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้  
โดยให้เรยีนรูผ้่ำนกำรปฏิบตัิทีส่ง่เสรมิให้ผู้เรยีนพฒันำควำมคดิ 
 สำระส ำคญัของกำรปรบัปรงุหลกัสตูร 
  1. กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
   - 
จดักลุ่มควำมรู้ใหม่และน ำทกัษะกระบวนกำรไปบูรณำกำรกบัต ัวชี้วดั 
เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด ก ำ ร คิ ด วิ เ ค ร ำ ะ ห์  คิ ด แ ก้ ปั ญ ห ำ 
และมีทกัษะในศตวรรษที2่1  
   - ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่1 ถึงม ัธยมศึกษำปีที่3 
ก ำหนดมำตรฐำนกำรเ รี ยนรู้ แ ละตัวชี้ ว ัดส ำหร ับผู้ เ รี ยนทุ กคน 
ที่ เ ป็ น พื้ น ฐ ำ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ ว ั น 
และเป็นพื้นฐำนส ำคญัในกำรศึกษำต่อระดบัทีส่งูขึ้น 
   -  ร ะ ดั บ ชั้ น ม ั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 4 - 6 
ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดัเฉพำะเจำะจงมีกำรแยกส่วนระหว่
ำงผู้เรยีนทีเ่ลอืกเรยีนในแผนกำรเรียนทีไ่ม่เน้นวิทยำศำสตร์และแผนกำรเ
รยีนทีเ่น้นวทิยำศำสตร์ ดงัน้ี 
 - 
มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตวัชี้วดัของแผนกำรเรยีนทีไ่ม่เน้นวทิยำศำสตร์แ
ล ะ แ ผ น ก ำ ร เ รี ย น ที่ เ น้ น วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  
ผู้ เรียนจะได้รบักำรพัฒนำส่งเสริมให้มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ 
ด้ ำ น ค ณิ ต ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ที่ ถู ก ต้ อ ง ลึ ก ซึ้ ง 
แ ล ะ ก ว้ ำ ง ข ว ำ ง ต ำ ม ศั ก ย ภ ำ พ ข อ ง ต น เ อ ง ใ ห้ ม ำ ก ที่ สุ ด 
อ ัน จ ะ เ ป็ น พื้ น ฐ ำ น สู่ ค ว ำ ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท ำ ง ด้ ำ น วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  
ศึกษำต่อในวชิำชีพทีต่้องใช้วิทยำศำสตร์ได้ 
 สิ่งที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ได้ เพิ่ มสำระ เทคโนโลยี เข้ ำ ไปอยู่ ในสำระที่8  ซึ่ งประกอบด้ วย 
ก ำ ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ วิ ท ย ำ ก ำ ร ค ำ น ว ณ 
ท ัง้น้ีเพื่อให้เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำรสำระทำงคณิตศำสตร์ 
วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
กบักระบวนกำรทำงวศิวกรรมตำมแนวคดิสะเต็มศึกษำ 
  2. กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ไ ด้ เ พิ่ ม ส ำ ร ะ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  
เ ข้ ำ ไ ป โ ด ย ใ น ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ย ั ง ค ง ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร เ รี ย น รู้ เ ดิ ม 
แ ต่ ป ร ับ ม ำต ร ฐ ำนก ำ ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ตัว ชี้ ว ัด ให้ มี ค ว ำม ชัด เ จ น 
สอดคล้อ ง กับพัฒนำกำรต ำมช่ ว งว ัย  มี อ งค์ ค วำมรู้ที่ เ ป็นสำกล 
เพิ่มควำมสำมำรถ ทกัษะ และกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ทีช่ดัเจน 
 จ ำ ก ก ำ ร ป ร ั บ ป รุ ง ห ล ั ก สู ต ร ดั ง ก ล่ ำ ว ข้ ำ ง ต้ น 
โรงเรยีนจงึได้จดัท ำเอกสำรหลกัสตูรสถำนศึกษำโรงเรยีนเรณูนครวิทยำนุ
กูล ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551                   
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( ฉ บั บ ป ร ั บ ป รุ ง  พุ ท ธ ศั ก ร ำ ช  2 5 6 0 )  
เพือ่ใช้เป็นกรอบและทศิทำงในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนให้มีคณุภำพด้ำน
ค ว ำ ม รู้  
และทกัษะทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรด ำรงชีวติในสงัคมทีม่ีกำรเปลีย่นแปลงและแ
ส ว ง ห ำ ค ว ำ ม รู้ เ พื่ อ พ ัฒ น ำ ต น เ อ ง อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง ต ล อ ด ชี วิ ต 
ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร เ รี ย น รู้  
ตวัชี้วดัและแนวทำงกำรวดัประเมินผลของหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้
นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พุทธศกัรำช 2560) 
 

วสิยัทศัน์โรงเรียน 
ผู้เรยีนมีสขุภำพดี  มีคณุธรรมน ำควำมรู ้ สูม่ำตรฐำนสำกล  

ด ำรงตนด้วยหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง  ภำยในปีกำรศึกษำ  2558 

สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน 

 หลกัสตูรสถำนศึกษำโรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ พุทธศกัรำช 
2553ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 
มุ่งให้ผู้เรยีนเกิดสมรรถนะส ำคญั 5 ประกำร  ดงัน้ี 
  1.  ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร  
เป็นควำมสำมำรถในกำรรบัและสง่สำร                   
มีวฒันธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
ควำมรูส้กึ 
และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำตนเองและสงัคม  
รวมท ัง้กำรเจรจำต่อรองเพือ่ขจดัและลดปญัหำควำมขดัแยง้ต่ำง ๆ  
กำรเลอืกรบัหรอืไม่รบัข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลกัเหตุผลและควำมถูกต้อง  
ตลอดจนกำรเลือกใช้วธิีกำรสือ่สำร 
ทีม่ีประสิทธภิำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบทีม่ีต่อตนเองและสงัคม 
  2.  ควำมสำมำรถในกำรคดิ  
เป็นควำมสำมำรถในกำรคดิวเิครำะห์  กำรคดิสงัเครำะห์  
กำรคดิอย่ำงสรำ้งสรรค์  กำรคดิอย่ำงมีวิจำรณญำณ  และกำรคิดเป็นระบบ  
เพือ่น ำไปสูก่ำรสรำ้งองค์ควำมรูห้รอืสำรสนเทศเพือ่กำรตดัสินใจเกีย่วกบัต
นเองและสงัคมได้อย่ำงเหมำะสม 
  3.  
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำเป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำและอปุส
รรคต่ำง ๆ ทีเ่ผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลกัเหตุผล 
คณุธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ  
เข้ำใจควำมสมัพนัธ์และกำรเปลีย่นแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสงัคม  
แสวงหำควำมรู ้
ประยกุต์ควำมรูม้ำใช้ในกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำและมีกำรตดัสนิใจที่
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มีประสทิธภิำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบทีเ่กิดขึ้นต่อตนเองสงัคมและสิง่แวด
ลอ้ม 
  4.  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ  
เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ 
ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั  กำรเรียนรูด้้วยตนเอง 
กำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง   
กำรท ำงำน 
และกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยกำรสรำ้งเสรมิควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงบุ
คคล  กำรจดักำรปญัหำและควำมขดัแยง้ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม  
กำรปรบัตวัให้ทนักบักำรเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภำพแวดล้อม 
และกำรรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ทีส่ง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  5.  
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เท
คโนโลยดี้ำนต่ำง ๆและมีทกัษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลย ี
เพือ่กำรพฒันำตนเองและสงัคมในด้ำนกำรเรยีนรู ้กำรสือ่สำร กำรท ำงำน 
กำรแก้ปญัหำอย่ำงสรำ้งสรรค์ถูกต้องเหมำะสม และมีคณุธรรม 
 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 หลกัสตูรสถำนศึกษำโรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ พุทธศกัรำช 
2553 ตำมหลกัสตูร แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 
มุ่งพฒันำผู้เรยีนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพือ่ให้สำมำรถอยูร่ว่มกบั
ผู้อืน่ในสงัคมได้อย่ำงมีควำมสขุ ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดงัน้ี 
  1.  รกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ 
  2.  ซือ่สตัย์สจุรติ 
  3.  มีวินยั 
  4.  ใฝ่เรียนรู ้
  5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
  6.  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
  7.  รกัควำมเป็นไทย 
  8.  มีจติสำธำรณะ 
 

คณุภำพผูเ้รียน 

คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3 

 อำ่นออกเสยีงบทรอ้ยแก้วและบทรอ้ยกรองเป็นท ำนองเสนำะได้ถู
กต้อง  เข้ำใจควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนยั  
จบัใจควำมส ำคญัและรำยละเอียดของสิง่ทีอ่ำ่น  
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แสดงควำมคดิเห็นและข้อโต้แยง้เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่ำ่น 
และเขียนกรอบแนวคดิผงัควำมคดิ  ยอ่ควำม 
เขียนรำยงำนจำกสิง่ทีอ่่ำนได้  วเิครำะห์ วิจำรณ์ อยำ่งมีเหตุผล  
ล ำดบัควำมอยำ่งมีข ั้นตอนและควำมเป็นไปได้ของเรือ่งทีอ่ำ่น  
รวมท ัง้ประเมินควำมถูกต้องของข้อมูลทีใ่ช้สนบัสนุนจำกเรือ่งทีอ่ำ่น 

 เขียนสือ่สำรด้วยลำยมือทีอ่ำ่นง่ำยชดัเจน 
ใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องเหมำะสมตำมระดบัภำษำเขียนค ำขวญั ค ำคม 
ค ำอวยพรในโอกำสต่ำงๆ โฆษณำ คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวตัิ 
อตัชีวประวตัิและประสบกำรณ์ต่ำงๆ เขียนยอ่ควำม  จดหมำยกิจธรุะ 
แบบกรอกสมคัรงำน  เขียนวเิครำะห์ วจิำรณ์ 
และแสดงควำมรูค้วำมคดิหรือโต้แยง้อย่ำงมีเหตุผล  
ตลอดจนเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและเขียนโครงงำน 

 พูดแสดงควำมคดิเห็น วเิครำะห์ วจิำรณ์  
ประเมินสิง่ทีไ่ด้จำกกำรฟงัและดู  
น ำข้อคดิไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
พูดรำยงำนเรือ่งหรอืประเด็นทีไ่ด้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบมีศิ
ลปะในกำรพูด พูดในโอกำสต่ำงๆได้ตรงตำมวตัถุประสงค์ 
และพูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผลน่ำเชือ่ถือ รวมท ัง้มีมำรยำทในกำรฟงั 
ดูและพูด 

 เข้ำใจและใช้ค ำรำชำศพัท์ ค ำบำลีสนัสกฤต 
ค ำภำษำต่ำงประเทศอืน่ๆ ค ำทบัศพัท์ และศพัท์บญัญตัิในภำษำไทย 
วเิครำะห์ควำมแตกต่ำงในภำษำพูด 
ภำษำเขียนโครงสรำ้งของประโยครวม 
ประโยคซ้อนลกัษณะภำษำทีเ่ป็นทำงกำร ก่ึงทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
และแต่งบทรอ้ยกรองประเภทกลอนสภุำพ กำพย์ และโคลงสีส่ภุำพ 

 สรปุเน้ือหำวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ำ่น 
วเิครำะห์ตวัละครส ำคญั วถิีชีวติไทย 
และคณุค่ำทีไ่ด้รบัจำกวรรณคดีวรรณกรรมและบทอำขยำน  
พรอ้มท ัง้สรปุควำมรูข้้อคดิเพือ่น ำไปประยกุต์ใช้ในชีวติจรงิ 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์ 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 

 มีควำมคดิรวบยอดเกี่ยวกบัจ ำนวนจรงิ 
มีควำมเข้ำใจเกีย่วกบัอตัรำส่วน สดัส่วน  

รอ้ยละ เลขยกก ำลงัทีม่ีเลขชี้ก ำลงัเป็นจ ำนวนเต็ม 
รำกทีส่องและรำกทีส่ำมของจ ำนวนจรงิ 
สำมำรถด ำเนินกำรเกีย่วกบัจ ำนวนเต็ม เศษสว่น ทศนิยม เลขยกก ำลงั 
รำกทีส่องและรำกทีส่ำมของจ ำนวนจรงิ 
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ใช้กำรประมำณคำ่ในกำรด ำเนินกำรและแก้ปญัหำ 
และน ำควำมรูเ้กีย่วกบัจ ำนวนไปใช้ในชีวติจรงิได้ 

 มีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัพื้นทีผ่ิวของปรซิึม ทรงกระบอก 
และปรมิำตรของ 

ปรซิึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
เลอืกใช้หน่วยกำรวดัในระบบต่ำง ๆ เกีย่วกบัควำมยำว พื้นที ่
และปรมิำตรได้อย่ำงเหมำะสม 
พรอ้มท ัง้สำมำรถน ำควำมรูเ้กีย่วกบักำรวดัไปใช้ในชีวติจรงิได้ 

          
 สำมำรถสรำ้งและอธบิำยขัน้ตอนกำรสรำ้งรปูเรขำคณิตสองมิติโด
ยใช้วงเวียน        และสนัตรง 
อธบิำยลกัษณะและสมบตัิของรปูเรขำคณิตสำมมิติซึ่งได้แก่ ปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้  



 มีควำมเข้ำใจเกีย่วกบัสมบตัิของควำมเท่ำกนัทกุประกำรและควำ
มคลำ้ยของรปู 

สำมเหลีย่ม เส้นขนำน ทฤษฎีบทพีทำโกรสัและบทกลบั 
และสำมำรถน ำสมบตัิเหลำ่นัน้ไปใช้ในกำรให้เหตุผลและแก้ปญัหำได้  
มีควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรแปลงทำงเรขำคณิต(geometric 
transformation) ในเรือ่งกำรเลือ่นขนำน (translation)  กำรสะทอ้น 
(reflection)  และกำรหมุน (rotation)  และน ำไปใช้ได้ 

สำมำรถนึกภำพและอธบิำยลกัษณะของรปูเรขำคณิตสองมิติและ
สำมมิติ 

สำมำรถวเิครำะห์และอธบิำยควำมสมัพนัธ์ของแบบรปู 
สถำนกำรณ์หรอื   

ปญัหำและสำมำรถใช้สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  
ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 
อสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวและกรำฟในกำรแก้ปญัหำได้ 

สำมำรถก ำหนดประเด็น 

เขียนข้อค ำถำมเกีย่วกบัปญัหำหรอืสถำนกำรณ์  
ก ำหนดวธิกีำรศึกษำเก็บรวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรู
ปวงกลม หรือรปูแบบอืน่ทีเ่หมำะสมได้  

เข้ำใจค่ำกลำงของข้อมูลในเรือ่งคำ่เฉลีย่เลขคณิตมธัยฐำน 
และฐำนนิยมของ 

ข้อมูลทีย่งัไม่ได้แจกแจงควำมถี ่และเลอืกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
รวมท ัง้ใช้ควำมรูใ้นกำรพิจำรณำข้อมูลข่ำวสำรทำงสถิติ  

เข้ำใจเกีย่วกบักำรทดลองสุม่ เหตุกำรณ์ 

และควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์  
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สำมำรถใช้ควำมรูเ้กีย่วกบัควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์และประกอบก
ำรตดัสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

ใช้วธิีกำรทีห่ลำกหลำยแก้ปญัหำ ใช้ควำมรู ้
ทกัษะและกระบวนกำรทำง 

คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในกำรแก้ปญัหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงเหมำะสม                      ให้เหตุผลประกอบกำรตดัสินใจ 
และสรปุผลได้อย่ำงเหมำะสม  
ใช้ภำษำและสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสือ่สำร กำรสือ่ควำมหมำย 
และกำรน ำเสนอ ได้อย่ำงถูกต้อง และชดัเจน  เชือ่มโยงควำมรูต้่ำง ๆ 
ในคณิตศำสตร์ และน ำควำมรู ้หลกักำร กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
ไปเชือ่มโยงกบัศำสตร์อืน่ ๆ และมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์ 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 

 เข้ำใจลกัษณะและองค์ประกอบทีส่ ำคญัของเซลล์สิง่มีชีวติ 
ควำมสมัพนัธ์ของกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ 
กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธกุรรม เทคโนโลยชีีวภำพ  
ควำมหลำกหลำยของสิง่มีชีวติ 
พฤติกรรมและกำรตอบสนองต่อสิง่เรำ้ของสิง่มีชีวติ  
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสิง่มีชีวติในสิง่แวดลอ้ม 

 เข้ำใจองค์ประกอบและสมบตัิของสำรละลำย สำรบรสิทุธิ ์
กำรเปลีย่นแปลงของสำรในรปูแบบของกำรเปลีย่นสถำนะ 
กำรเกิดสำรละลำยและกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

 เข้ำใจแรงเสยีดทำนโมเมนต์ของแรง กำรเคลือ่นทีแ่บบต่ำง ๆ 
ในชีวติประจ ำวนั กฎกำรอนุรกัษ์พลงังำน กำรถ่ำยโอนพลงังำน 
สมดุลควำมรอ้น กำรสะทอ้น กำรหกัเหและควำมเข้มของแสง 

 เข้ำใจควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปรมิำณทำงไฟฟ้ำ 
หลกักำรต่อวงจรไฟฟ้ำในบ้ำน 
พลงังำนไฟฟ้ำและหลกักำรเบื้องต้นของวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 

 เข้ำใจกระบวนกำรเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก 
แหลง่ทรพัยำกรธรณี ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของบรรยำกำศ 
ปฏิสมัพนัธ์ภำยในระบบสรุยิะ และผลทีม่ีต่อสิง่ต่ำง ๆ บนโลก 
ควำมส ำคญัของเทคโนโลยอีวกำศ 

 เข้ำใจควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งวทิยำศำสตร์กบัเทคโนโลย ี
กำรพฒันำและผลของกำรพฒันำเทคโนโลยตี่อคณุภำพชีวติและสิง่แวดล้อ
ม 

 ตัง้ค ำถำมทีม่ีกำรก ำหนดและควบคมุตวัแปร  
คดิคำดคะเนค ำตอบหลำยแนวทำง วำงแผนและลงมือส ำรวจตรวจสอบ 
วเิครำะห์และประเมินควำมสอดคลอ้งของข้อมูล และสรำ้งองค์ควำมรู้ 
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 สือ่สำรควำมคดิ  ควำมรูจ้ำกผลกำรส ำรวจตรวจสอบโดยกำรพูด 
เขียน จดัแสดง หรือใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 ควำมรูแ้ละกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนกำรด ำ
รงชีวติ กำรศึกษำหำควำมรูเ้พิ่มเติม  
ท ำโครงงำนหรอืสรำ้งชิ้นงำนตำมควำมสนใจ 

 แสดงถึงควำมสนใจ มุ่งม ั่นรบัผิดชอบ 
รอบคอบและซือ่สตัย์ในกำรสบืเสำะหำควำมรูโ้ดยใช้เครือ่งมือและวธิีกำรที่
ให้ได้ผลถูกต้องเชือ่ถือได้ 

 ตระหนกัในคุณค่ำของควำมรูว้ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีทีใ่ช้ใน
ชีวติประจ ำวนัและกำรประกอบอำชีพแสดงควำมชืน่ชมยกยอ่งและเคำรพ
สทิธิในผลงำนของผู้คดิคน้ 

 แสดงถึงควำมซำบซึ้ง ห่วงใย 
มีพฤติกรรมเกี่ยวกบักำรใช้และรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม
อยำ่งรูคุ้ณค่ำ มีสว่นร่วมในกำรพิทกัษ์ 
ดูแลทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิ่น 

 ท ำงำนรว่มกบัผู้อืน่อยำ่งสรำ้งสรรค์ 
แสดงควำมคดิเห็นของตนเองและยอมรบัฟงัควำมคดิเห็นของผู้อืน่ 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  ศำสนำ และวฒันธรรม 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่3  

ได้เรยีนรูแ้ละศึกษำเกีย่วกบัควำมเป็นไปของโลก โดยกำรศึกษำ 

ประเทศไทย 
เปรยีบเทยีบกบัประเทศในภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก เพือ่พฒันำแนวคดิ 
เรือ่งกำรอยู่รว่มกนัอย่ำงสนัติสขุ 

 ได้เรยีนรูแ้ละพฒันำให้มีทกัษะทีจ่ ำเป็นต่อกำรเป็นนกัคดิอย่ำงมี
วจิำรณญำณ   ได้รบักำรพฒันำแนวคดิ และขยำยประสบกำรณ์  
เปรยีบเทยีบระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภำคต่ำง ๆในโลก 
ได้แก่ เอเชียโอเชียเนียแอฟรกิำ ยุโรป อเมริกำเหนือ อเมรกิำใต้ 
ในด้ำนศำสนำคณุธรรมจรยิธรรมคำ่นิยมควำมเชือ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม กำรเมืองกำรปกครอง 
ประวตัิศำสตร์และภูมิศำสตร์ ด้วยวิธกีำรทำงประวตัิศำสตร์ 
และสงัคมศำสตร์ 

 

 ได้รบักำรพฒันำแนวคดิและวเิครำะห์เหตุกำรณ์ในอนำคต  
สำมำรถน ำมำใช้เป็น 

ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวติและวำงแผนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำ  และพละศึกษำ 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3 
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 เข้ำใจและเห็นควำมส ำคญัของปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรเจรญิเ
ติบโตและพฒันำกำรทีม่ีต่อสขุภำพและชีวติในช่วงวยัต่ำง ๆ 

 เข้ำใจ ยอมรบั 
และสำมำรถปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงรำ่งกำย จติใจ อำรมณ์  
ควำมรูส้กึทำงเพศ ควำมเสมอภำคทำงเพศ 
สรำ้งและรกัษำสมัพนัธภำพกบัผู้อืน่ 
และตดัสินใจแก้ปญัหำชีวติด้วยวธิกีำรทีเ่หมำะสม 

 เลอืกกินอำหำรทีเ่หมำะสมได้สดัสว่น 
สง่ผลดีต่อกำรเจรญิเติบโตและพฒันำกำรตำมวยั 

 มีทกัษะในกำรประเมินอิทธพิลของเพศ เพือ่น ครอบครวั 
ชุมชนและวฒันธรรมทีม่ีต่อเจตคติ คำ่นิยมเกีย่วกบัสขุภำพและชีวติ 
และสำมำรถจดักำรได้อย่ำงเหมำะสม 

 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปจัจยัเสีย่ง 
พฤติกรรมเสีย่งต่อสขุภำพและกำรเกิดโรค  อบุตัิเหตุ กำรใช้ยำ 
สำรเสพติด และควำมรนุแรงรูจ้กัสรำ้งเสรมิควำมปลอดภยัให้แก่ตนเอง  
ครอบครวั และชุมชน 

 เข้ำรว่มกิจกรรมทำงกำย กิจกรรมกีฬำ กิจกรรมนนัทนำกำร 
กิจกรรมสรำ้งเสรมิสมรรถภำพทำงกำยเพือ่สขุภำพ 
โดยน ำหลกักำรของทกัษะกลไกมำใช้ได้อย่ำงปลอดภยั  สนุกสนำน 
และปฏิบตัิเป็นประจ ำสม ่ำเสมอตำมควำมถนดัและควำมสนใจ 

 แสดงควำมตระหนกัในควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพฤติกรรมสขุภำพ 
กำรป้องกนัโรค  กำรด ำรงสขุภำพ กำรจดักำรกบัอำรมณ์และควำมเครยีด 
กำรออกก ำลงักำยและกำรเล่นกีฬำกบักำรมีวถิีชีวติทีม่ีสขุภำพดี 

 ส ำนึกในคณุค่ำ ศกัยภำพและควำมเป็นตวัของตวัเอง 

 ปฏิบตัิตำมกฎ กติกำ หน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ 
เคำรพสิทธขิองตนเองและผู้อืน่   
ให้ควำมร่วมมือในกำรแข่งขนักีฬำและกำรท ำงำนเป็นทมีอยำ่งเป็นระบบด้
วยควำมมุ่งม ั่นและมีน ้ำใจนกักีฬำ 
จนประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยด้วยควำมชืน่ชมและสนุกสนำน 

 เมือ่จบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนในกลุม่สำระสขุศึกษำและพละศึกษำ
แลว้ 
ผู้เรยีนจะมีควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถู่กต้องมีเจตคติและคำ่นิยมทีด่ีในเรือ่งธรร
มชำติ กำรเจรญิเติบโตและพฒันำกำรของมนุษย์ 
ชีวติและครอบครวักำรเคลือ่นไหว กำรออกก ำลงักำย กำรเล่นเกมกีฬำไทย 
และกีฬำสำกลกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ กำรป้องกนัโรค 
และควำมปลอดภยัในชีวติมีทกัษะปฏิบตัิด้ำนสขุภำพและสมรรถภำพจนเป็
นกิจนิสยั 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
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 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 

 รูแ้ละเข้ำใจเรือ่งทศันธำตุและหลกักำรออกแบบและเทคนิคทีห่ลำ
กหลำยในกำร          สรำ้งงำนทศันศิลป์ 2 มิติและ 3 
มิติเพือ่สือ่ควำมหมำยและเรือ่งรำวต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีคณุภำพ 
วเิครำะห์รปูแบบเน้ือหำและประเมินคณุค่ำงำนทศันศิลป์ของตนเองและผู้
อืน่ 
สำมำรถเลือกงำนทศันศิลป์โดยใช้เกณฑ์ทีก่ ำหนดขึ้นอยำ่งเหมำะสมสำมำ
รถออกแบบรปูภำพ สญัลกัษณ์ กรำฟิกในกำรน ำเสนอข้อมูลและมีควำมรู ้
ทกัษะทีจ่ ำเป็นด้ำนอำชีพทีเ่กีย่วข้องกนักบังำนทศันศิลป์ 

 รูแ้ละเข้ำใจกำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรของงำนทศันศิลป์ของ
ชำติและทอ้งถิ่น          แต่ละยคุสมยั 
เห็นคณุคำ่งำนทศันศิลป์ทีส่ะท้อนวฒันธรรมและสำมำรถเปรยีบเทยีบงำน
ทศันศิลป์ทีม่ำจำกยคุสมยัและวฒันธรรมต่ำง ๆ  

 รูแ้ละเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเสยีง องค์ประกอบ อำรมณ์ 
ควำมรูส้กึ ของบทเพลงจำกวฒันธรรมต่ำง ๆมีทกัษะในกำรรอ้ง 
บรรเลงเครือ่งดนตรีท ัง้เดีย่วและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคกำรรอ้งบรรเลงอย่ำ
งมีคณุภำพ มีทกัษะในกำรสรำ้งสรรค์บทเพลงอยำ่งง่ำย อ่ำนเขียนโน้ต 
ในบนัไดเสยีงทีม่ีเครือ่งหมำย แปลงเสยีงเบื้องต้นได้ 
รูแ้ละเข้ำใจถึงปจัจยัทีม่ีผลต่อรปูแบบของผลงำนทำงดนตร ี
องค์ประกอบของผลงำนด้ำนดนตรกีบัศิลปะแขนงอืน่ 
แสดงควำมคดิเห็นและบรรยำยอำรมณ์ควำมรูส้ึกทีม่ีต่อบทเพลง 
สำมำรถน ำเสนอบทเพลงทีช่ื ่นชอบได้อย่ำงมีเหตุผล 
มีทกัษะในกำรประเมินคุณภำพของบทเพลงและกำรแสดงดนตรรีูถ้ึงอำชีพ
ต่ำง ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรแีละบทบำทของดนตรีในธรุกิจบนัเทงิเข้ำใจถึงอทิธพิล
ของดนตรีทีม่ีต่อบุคคลและสงัคม 

 รูแ้ละเข้ำใจทีม่ำ ควำมสมัพนัธ์ 
อทิธพิลและบทบำทของดนตรีแต่ละวฒันธรรม             ในยคุสมยัต่ำง ๆ 
วเิครำะห์ปัจจยัทีท่ ำให้งำนดนตรไีด้รบักำรยอมรบั  

 รูแ้ละเข้ำใจกำรใช้นำฏยศพัท์หรือศพัท์ทำงกำรละครในกำรแปลค
วำมและสือ่สำร             ผ่ำนกำรแสดง รวมท ัง้พฒันำรปูแบบกำรแสดง 
สำมำรถใช้เกณฑ์ง่ำย ๆ ในกำรพิจำรณำคุณภำพกำรแสดง 
วจิำรณ์เปรยีบเทยีบงำนนำฏศิลป์ 
โดยใช้ควำมรูเ้รือ่งองค์ประกอบทำงนำฏศิลป์รว่มจดักำรแสดง 
น ำแนวคดิของกำรแสดงไปปรบัใช้ในชีวติประจ ำวนั 

 รูแ้ละเข้ำใจประเภทละครไทยในแต่ละยคุสมยั 
ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลง                      ของนำฏศิลป์ไทย 
นำฏศิลป์พื้นบ้ำน ละครไทย 
และละครพื้นบ้ำนเปรยีบเทยีบลกัษณะเฉพำะของกำรแสดงนำฏศิลป์จำกว ั
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ฒนธรรมต่ำง ๆรวมท ัง้สำมำรถออกแบบและสรำ้งสรรค์อปุกรณ์ 
เครือ่งแต่งกำยในกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร มีควำมเข้ำใจ ควำมส ำคญั 
บทบำทของนำฏศิลป์ และละครในชีวติประจ ำวนั 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 

 เข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนทีม่ีประสิทธภิำพ 
ใช้กระบวนกำรกลุม่ในกำรท ำงำน มีทกัษะกำรแสวงหำควำมรู ้
ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำและทกัษะกำรจดักำร 
มีลกัษณะนิสยักำรท ำงำนทีเ่สยีสละ มีคณุธรรม 
ตดัสนิใจอย่ำงมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจติส ำนึกในกำรใช้พลงังำน 
ทรพัยำกรและสิง่แวดลอ้มอยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำ 

 เข้ำใจกระบวนกำรเทคโนโลยีและระดบัของเทคโนโลย ี
มีควำมคดิสรำ้งสรรค์                    
ในกำรแก้ปญัหำหรือสนองควำมต้องกำร 
สรำ้งสิง่ของเครือ่งใช้หรอืวธิกีำรตำมกระบวนกำรเทคโนโลย ี
อยำ่งถูกต้องและปลอดภยั 
โดยถ่ำยทอดควำมคดิเป็นภำพฉำยเพือ่น ำไปสูก่ำรสรำ้งชิ้นงำนหรอืแบบ
จ ำลองควำมคดิและกำรรำยงำนผลเลอืกใช้เทคโนโลยอียำ่งสรำ้งสรรค์ต่อ 
ชีวติ สงัคมสิง่แวดลอ้ม 
และมีกำรจดักำรเทคโนโลยดี้วยกำรลดกำรใช้ทรพัยำกรหรอืเลอืกใช้เทคโ
นโลยทีีไ่ม่มีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม 

 เข้ำใจหลกักำรเบื้องต้นของกำรสือ่สำรข้อมูล 
เครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ หลกักำร และวิธแีก้ปญัหำ 
หรอืกำรท ำโครงงำนด้วยกระบวนกำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศมีทกัษะกำ
รคน้หำข้อมูลและกำรติดต่อสือ่สำรผ่ำนเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์อยำ่งมีคณุธ
รรมและจรยิธรรม 
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรแก้ปญัหำสรำ้งชิ้นงำนหรือโครงงำนจำกจินตนำ
กำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศน ำเสนองำน 

 เข้ำใจแนวทำงกำรเลอืกอำชีพกำรมีเจตคติทีด่ีต่อและเห็นควำมส ำ
คญัของกำรประกอบอำชีพ 
วธิกีำรหำงำนท ำคุณสมบตัิทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรมีงำนท ำ 
วเิครำะห์แนวทำงเข้ำสู่อำชีพ 
มีทกัษะพื้นฐำนทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรประกอบอำชีพและประสบกำรณ์ต่ออำ
ชีพทีส่นใจและประเมินทำงเลอืกในกำรประกอบอำชีพทีส่อดคล้องกบัควำ
มรู ้ควำมถนดั และควำมสนใจ 
 
คณุภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
 จบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 
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 ปฏิบตัิตำมค ำขอรอ้ง 
ค ำแนะน ำค ำชี้แจงและค ำอธบิำยทีฟ่งัและอ่ำนอ่ำนออกเสยีงข้อควำมข่ำว 
โฆษณำนิทำน และบทรอ้ยกรองส ัน้ๆ ถูกต้องตำมหลกักำรอ่ำน 
ระบุ/เขียนสือ่ทีไ่ม่ใช่ควำมเรยีงรปูแบบต่ำงๆ 
สมัพนัธ์กบัประโยคและข้อควำมทีฟ่งัหรอือ่ำนเลอืก/ระบุหวัข้อเรือ่ง 
ใจควำมส ำคญั 
รำยละเอยีดสนบัสนุนและแสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีฟ่งัและอำ่นจำ
กสือ่ประเภทต่ำงๆ พรอ้มท ัง้ให้เหตุผลและยกตวัอย่ำงประกอบ 

 สนทนำและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกบัตนเองและเรือ่งต่ำงๆ 
ใกลต้วั สถำนกำรณ์ 
ข่ำวเรือ่งทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคมและสือ่สำรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะ
สม ใช้ค ำขอรอ้งค ำชี้แจง และค ำอธบิำย ให้ค ำแนะน ำอยำ่งเหมำะสม 
พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอและให้ควำมช่วยเหลอื 
ตอบรบัและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลอื 
พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมูล 
บรรยำยอธบิำยเปรยีบเทยีบและแสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีฟ่งัหรอือ่
ำนอยำ่งเหมำะสม  
พูดและเขียนบรรยำยควำมรูส้กึและควำมคดิเห็นของตนเองเกีย่วกบัเรือ่งต่
ำง ๆ กิจกรรม  ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์ 
พรอ้มท ัง้ให้เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสม 

 พูดและเขียนบรรยำยเกีย่วกบัตนเอง ประสบกำรณ์ 
ข่ำว/เหตุกำรณ์/เรือ่ง/ประเด็นต่ำงๆทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคม 
พูดและเขียนสรปุใจควำมส ำคญั/แก่นสำระหวัข้อเรือ่งทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะ
ห์เรือ่ง/ข่ำว/เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ทีอ่ยูใ่นควำมสนใจพูดและเขียนแสดง
ควำมคดิเห็นเกีย่วกบักิจกรรม ประสบกำรณ์ และเหตุกำรณ์ 
พรอ้มให้เหตุผลประกอบ   

 เลอืกใช้ภำษำน ้ำเสยีง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกบับุคคลและโอกำส 
ตำมมำรยำทสงัคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
อธบิำยเกี่ยวกบัชีวติควำมเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจำ้ของภำษำเข้ำรว่ม/จดักิจกรรมทำงภำ
ษำและวฒันธรรมตำมควำมสนใจ 

 เปรยีบเทยีบ 
และอธบิำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสียงประโยคช
นิดต่ำงๆ  
และกำรล ำดบัค ำตำมโครงสรำ้งประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไ
ทย  
เปรยีบเทยีบและอธบิำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวติควำมเ
ป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำกบัของไทยและน ำไปใช้อยำ่งเหมำ
ะสม   
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 คน้คว้ำ รวบรวม 
และสรปุข้อมูล/ข้อเท็จจรงิทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่จำกแหลง่
กำรเรยีนรู ้และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

 ใช้ภำษำสือ่สำรในสถำนกำรณ์จรงิ/สถำนกำรณ์จ ำลองทีเ่กิดขึ้นใน
ห้องเรยีน สถำนศึกษำ ชุมชน และสงัคม   

 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสบืค้น/คน้คว้ำ รวบรวม 
และสรปุควำมรู/้ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสือ่และแหลง่กำรเรียนรูต้่ำงๆ 
ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ  เผยแพร/่ประชำสมัพนัธ์ข้อมูล 
ข่ำวสำรของโรงเรยีน ชุมชน และทอ้งถิ่น เป็นภำษำต่ำงประเทศ 

 มีทกัษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (เน้นกำรฟงั-พูด-อ่ำน-
เขียน)สือ่สำรตำมหวัเรือ่งเกีย่วกบัตนเอง ครอบครวั โรงเรยีน สิ่งแวดลอ้ม 
อำหำร เครือ่งดืม่ เวลำวำ่งและนนัทนำกำร สขุภำพและสวสัดิกำร กำรซื้อ-
ขำย ลมฟ้ำอำกำศ กำรศึกษำและอำชีพ กำรเดินทำงทอ่งเทีย่ว กำรบรกิำร 
สถำนที ่ภำษำ และวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีภำยในวงค ำศพัท์ประมำณ 
2,100 -2,250 ค ำ (ค ำศพัท์ทีเ่ป็นนำมธรรมมำกขึ้น) 

 ใช้ประโยคผสมและประโยคซบัซ้อน (Complex Sentences) 
สือ่ควำมหมำยตำมบรบิทต่ำง ๆ 
ในกำรสนทนำท ัง้ทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
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สว่นที ่ 2  โครงสรำ้งหลกัสูตร  

    1. โครงสรำ้งเวลำเรยีน   
    2. โครงสรำ้งหลกัสตูรชัน้ปี   

     - โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1   
     - โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2   
     - โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  
     - โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 4 
     - โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 5 
     - โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 6 
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โครงสรำ้งหลกัสตูรสถำนศึกษำ 
 โครงสรำ้งเวลำเรยีนระดบัมธัยมศึกษำโรงเรยีนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู/้  
กิจกรรม 

เวลำเรยีน 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น 
ระดบัมธัยมศึกษ
ำตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุม่สำระกำรเรียน
รู ้

 

ภำษำไทย 
120  (3 นก.) 

120  (3 

นก.) 

120  (3 

นก.) 
240  (6 นก.) 

คณิตศำสตร์ 
120  (3 นก.) 

120  (3 

นก.) 

120  (3 

นก.) 
240  (6 นก.) 

วทิยำศำสตร์ 
120  (3 นก.) 

120  (3 

นก.) 

120  (3 

นก.) 
240  (6 นก.) 

สงัคมศึกษำ  

ศำสนำ  

และวฒันธรรม 

160  (4 นก.) 
160  (4 

นก.) 

160  (4 

นก.) 
320  (8 นก.) 

o ประวตัิศำสตร์ 40  (1 นก.) 40  (1 
นก.) 40  (1 นก.) 80  (2 นก.) 

o ศำสนำ  
ศีลธรรม  
จริยธรรม 

 
   

o หน้ำทีพ่ลเมือง  
วฒันธรรม  
และกำรด ำเนินชี
วติในสงัคม 

120  (3 นก.) 120  (3 
นก.) 

120  (3 
นก.) 240  (6 นก.) 

o ภูมิศำสตร์     
o เศรษฐศำสตร์     

  

สขุศึกษำและพลศึกษ

ำ 

80  (2 นก.) 
80  (2 

นก.) 
80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

  ศิลปะ 
80  (2 นก.) 

80  (2 

นก.) 
80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

  กำรงำนอำชีพและ 

  เทคโนโลยี 
80  (2 นก.) 

80  (2 

นก.) 
80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

  ภำษำต่ำงประเทศ 
120  (3 นก.) 

120  (3 

นก.) 

120  (3 

นก.) 
240  (6 นก.) 

รวมเวลำเรยีน  

(พื้นฐำน) 
880  (22  นก.) 

880 (22  

นก.) 

880  (22  

นก.) 

1,640  (41  

นก.) 
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  รำยวชิำเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน200ชั่วโมง ไม่น้อยกว่ำ  
1,600 ช ั่วโมง 

  
กิจกรรมพฒันำผู้เรีย
น 

    

o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนกัเรยีน     
-  ลกูเสือ  
ยวุกำชำดฯ 

120 120 120 360 

-  ชุมนุม 
     

o กิจกรรมเพือ่สงัคม
และสำธำรณประโ
ยชน์ 

   
 

รวมเวลำกจิกรรมพฒัน
ำผูเ้รียน 

120 120 120 360 

รวมเวลำเรยีนท ัง้หม
ด 

ไม่เกิน  1,200  ช ั่วโมง/ปี 
รวม  3 ปี 

ไมน้่อย 3,600  
ช ั่วโมง 
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โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563  
(ห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์) 

ภำคเรยีนที ่1 

รหสัวชิำ รำยวชิำ นก. ชั่วโมง ชม/ภำคเรยีน 
สำระพื้นฐำน 

ท21101  ภำษำไทย 1.5 3 60 

ค21101 คณิตศำสตร์ 1.5 3 60 
ว21101 วทิยำศำสตร์ 1.5 3 60 

ว21191 กำรออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 1 20 

ส21101 สงัคมศึกษำ 1.5 3 60 

ส21103 ประวตัิศำสตร์ 0.5 1 20 
พ21101 สขุศึกษำ 0.5 1 20 

พ21102 พลศึกษำ 0.5 1 20 

ศ21101 ศิลปศึกษำ 1.0 2 40 
ง21101 กำรงำนอำชีพ 0.5 1 20 

อ21101 ภำษำองักฤษ 1.5 3 60 

 รวมวชิำพื้นฐำน 11.0 22 440 
สำระเพิ่มเติม 

ค20201 คณิตศำสตร์ 1 1.0 2 40 

ค20209 Gsp1 1.0 2 40 
ค20215 คณิตศำสตร์เพิ่มประสบกำรณ์ 

1 
1.0 2 40 

ว20215 ฟิสกิส์เพิ่มเติม  1 1.0 2 40 

ว20216 เคมีเพิ่มเติม  1 1.0 2 40 

ว20217 ชีววิทยำเพิ่มเติม 1  1.0 2 40 

ส20231 หน้ำทีพ่ลเมือง 0.5 1 20 
อ20211 พูดจำภำษำองักฤษ 1 0.5 1 20 

จ20201 ภำษำจนี 1 0.5 1 20 

 รวมวชิำเพิ่มเติม 7.5 15 300 
กิจกรรม 

ก21901 แนะแนว  1 20 

ก21902 ลส/นน  1 20 
ก21904 ชุมนุม/ชมรม  1 20 

 รวม  3 60 

 รวมทัง้หมด 18.5 40 800 
 

โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563  
(ห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์) 

ภำคเรยีนที ่2 
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รหสัวชิำ รำยวชิำ นก. ชั่วโมง ชม/ภำคเรยีน 

สำระพื้นฐำน 

ท21102 ภำษำไทย 1.5 3 60 
ค21102 คณิตศำสตร์ 1.5 3 60 

ว21102 วทิยำศำสตร์ 1.5 3 60 

ว21192 วทิยำกำรค ำนวณ 1 0.5 1 20 

ส21102 สงัคมศึกษำ 1.5 3 60 
ส21104 ประวตัิศำสตร์ 0.5 1 20 

พ21103 สขุศึกษำ 0.5 1 20 

พ21104 พลศึกษำ 0.5 1 20 
ศ21102 ศิลปศึกษำ 1.0 2 40 

ง21102 กำรงำนอำชีพ 0.5 1 20 

อ21102 ภำษำองักฤษ 1.5 3 60 
 รวมวชิำพื้นฐำน 11.0 22 440 

สำระเพิ่มเติม 

ค20202 คณิตศำสตร์ 2 1.0 2 40 
ค20211 Gsp2 1.0 2 40 

ค20216 คณิตเพิ่มประสบกำรณ์ 2 1.0 2 40 

ว20218 ฟิสกิส์เพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ว20219 เคมีเพิ่มเติม  2 1.0 2 40 
ว20220 ชีววิทยำเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ส20232 หน้ำทีพ่ลเมือง 0.5 1 20 

อ20212 พูดจำภำษำองักฤษ 2 0.5 1 20 
จ20202 ภำษำจนี 2 0.5 1 20 

 รวมวชิำเพิ่มเติม 7.5 15 300 

กิจกรรม 
ก21901 แนะแนว  1 20 

ก21902 ลส/นน  1 20 

ก21904 ชุมนุม/กิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์  1 20 
 รวม  3 60 

 รวมทัง้หมด 18.5 40 800 

 
โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรยีนที ่

1 (ห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์) 

ภำคเรยีนที ่1 

รหสัวชิำ รำยวชิำ นก. ชั่วโมง ชม/ภำคเรยีน 

สำระพื้นฐำน 
ท22101 ภำษำไทย 1.5 3 60 

ค22101 คณิตศำสตร์ 1.5 3 60 
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ว22101 วทิยำศำสตร์ 1.5 3 60 

ว22193 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี2 0.5 1 20 

ส22101 สงัคมศึกษำ 1.5 3 60 
ส22103 ประวตัิศำสตร์ 0.5 1 20 

พ22101 สขุศึกษำ 0.5 1 20 

พ22102 พลศึกษำ 0.5 1 20 

ศ22101 ศิลปศึกษำ 1.0 2 40 
ง22101 กำรงำนอำชีพ 0.5 1 20 

อ22101 ภำษำองักฤษ 1.5 3 60 

 รวมวชิำพื้นฐำน 11.0 22 440 
สำระเพิ่มเติม 

ค20203 คณิตศำสตร์ 3 1.0 2 40 

ค20211 GSP 3 1.0 2 40 
ว20221 ฟิสกิส์เพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ว20223 เคมีเพิ่มเติม 3  1.0 2 40 

ว20224 ชีววิทยำเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 
ส20233 หน้ำทีพ่ลเมือง 0.5 1 20 

อ20213 ภำษำองักฤษฟงัพูด 1 0.5 1 20 

จ20203 ภำษำจนี 3 0.5 1 20 

I20201 IS1 1.0 2 40 
 รวมวชิำเพิ่มเติม 7.5 15 300 

กิจกรรม 

ก22901 แนะแนว  1 20 
ก22902 ลส/นน  1 20 

ก22904 ชุมนุม/กิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์  1 20 

 รวม  3 60 
 รวมทัง้หมด 18.5 40 800 

โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564  
(ห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์) 

ภำคเรยีนที ่2 

รหสัวชิำ รำยวชิำ นก. ชั่วโมง ชม/ภำคเรยีน 
สำระพื้นฐำน 

ท22102 ภำษำไทย 1.5 3 60 

ค22102 คณิตศำสตร์ 1.5 3 60 

ว22102 วทิยำศำสตร์ 1.5 3 60 
ว22193 วทิยำกำรค ำนวณ 3 0.5 1 20 

ส22102 สงัคมศึกษำ 1.5 3 60 

ส22104 ประวตัิศำสตร์ 0.5 1 20 
พ22103 สขุศึกษำ 0.5 1 20 
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พ22104 พลศึกษำ 0.5 1 20 

ศ22102 ศิลปศึกษำ 1.0 2 40 

ง22102 กำรงำนอำชีพ 0.5 1 20 
อ21102 ภำษำองักฤษ 1.5 3 60 

 รวมวชิำพื้นฐำน 11.0 22 440 

สำระเพิ่มเติม 

ค20204 คณิตศำสตร์ 4 1.0 2 40 
ค20207 โครงงำนคณิตศำสตร์ 1 1.0 2 40 

ว20225 ฟิสกิส์เพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ว20226 เคมีเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 
ว20227 ชีววิทยำเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ส20234 หน้ำทีพ่ลเมือง 0.5 1 20 

อ20214 ภำษำองักฤษฟงั - พูด 2 0.5 1 20 
จ20204 ภำษำจนี 4 0.5 1 20 

I20202 IS2 1 2 40 

 รวมวชิำเพิ่มเติม 7.5 15 300 
กิจกรรม 

ก22912 แนะแนว  1 20 

ก22913 ลส/นน  1 20 

ก22915 ชุมนุม/ชมรม/IS3  1 20 
 รวม  3 60 

 รวมทัง้หมด 18.5 40 800 

 
   โครงสรำ้งหลกัสตูรชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2565 

(ห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์) 

ภำคเรยีนที ่1 

รหสัวชิำ รำยวชิำ นก. ชั่วโมง ชม/ภำคเรยีน 
สำระพื้นฐำน 

ท23101 ภำษำไทย 1.5 3 60 

ค23101 คณิตศำสตร์ 1.5 3 60 
ว23101 วทิยำศำสตร์ 1.5 3 60 

ว23195 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี
3 

0.5 1 20 

ส23101 สงัคมศึกษำ 1.5 3 60 

ส23103 ประวตัิศำสตร์ 0.5 1 20 
พ23101 สขุศึกษำ 0.5 1 20 

พ23102 พลศึกษำ 0.5 1 20 

ศ23101 ศิลปศึกษำ 1.0 2 40 

ง23101 กำรงำนอำชีพ 0.5 1 20 
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อ23101 ภำษำองักฤษ 1.5 3 60 

 รวมวชิำพื้นฐำน 11.0 22 440 

สำระเพิ่มเติม 
ค20205 คณิตศำสตร์ 5 1.0 2 40 

ค20208 โครงงำนคณิตศำสตร์ 2 1.0 2 40 

ค20217 สมัมนำคณิตศำสตร์ 1 1.0 2 40 

ว20222 สมัมนำวทิยำศำสตร์ 1 1.0 2 40 
ว20228 โครงงำนวทิยำศำสตร์ 1 1.0 2 40 

ส20235 หน้ำทีพ่ลเมือง 0.5 1 20 

อ20215 กำรอำ่นภำษำองักฤษ 1 0.5 1 20 
จ20205 ภำษำจนี 5 0.5 1 20 

 วทิย์  O-net  2 40 

 รวมวชิำเพิ่มเติม 6.5 15 300 
กิจกรรม 

ก23901 แนะแนว  1 20 

ก23902 ลส/นน  1 20 
ก23904 ชุมนุม/ชมรม  1 20 

 รวม  3 60 

 รวมทัง้หมด 17.5 40 800 

 
  โครงสรำ้งหลกัสตูรชัน้มธัยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2565 

(ห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์) 

ภำคเรยีนที ่2 

รหสัวชิำ รำยวชิำ นก. ชั่วโมง ชม/ภำคเรยีน 
สำระพื้นฐำน 

ท23102 ภำษำไทย 1.5 3 60 

ค23102 คณิตศำสตร์ 1.5 3 60 
ว23102 วทิยำศำสตร์ 1.5 3 60 

ว23196 วทิยำกำรค ำนวณ 3 0.5 1 20 

ส23102 สงัคมศึกษำ 1.5 3 60 
ส23104 ประวตัิศำสตร์ 0.5 1 20 

พ23103 สขุศึกษำ 0.5 1 20 

พ23104 พลศึกษำ 0.5 1 20 
ศ23102 ศิลปศึกษำ 1.0 2 40 

ง23102 กำรงำนอำชีพ 0.5 1 20 

อ23102 ภำษำองักฤษ 1.5 3 60 

 รวมวชิำพื้นฐำน 11.0 22 440 
สำระเพิ่มเติม 

ค20206 คณิตศำสตร์ 6 1.0 2 40 
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ค20218 สมัมนำคณิตศำสตร์ 2 1.0 2 40 

ว20229 โครงงำนวทิยำศำสตร์ 2 1.0 2 40 

ว20230 สมัมนำวทิยำศำสตร์ 2 1.0 2 40 
ว20285 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 0.5 1 20 

ส20236 หน้ำทีพ่ลเมือง 0.5 1 20 

อ20216 กำรอำ่นภำษำองักฤษ 2 0.5 1 20 

จ20206 ภำษำจนี 6 0.5 1 20 
 คณิต O-net  2 40 

 ภำษำองักฤษ O-net  1 20 

 รวมวชิำเพิ่มเติม 6.0 15 300 
กิจกรรม 

ก23912 แนะแนว  1 20 

ก23913 ลส/นน  1 20 
ก23915 ชุมนุม/ชมรม  1 20 

 รวม  3 60 

 รวมทัง้หมด 17.0 40 800 
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ส่วนที ่ 3  ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
 

-  
ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
-  
ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสต
ร์ 
-  
ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสต
ร์ 
-  
ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำ  และวฒันธรรม 
-  
ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำแล
ะพลศึกษำ 
-  ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
-  
ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชี
พและเทคโนโลยี 

    -  

ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติมกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
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รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program  
ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 

2560) สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3 )และตอนปลำย 

(ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่4-6) 
 

ระดบัช ัน้ 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 2 

วิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ชั่วโมง   หน่วยกิต ชั่วโมง 

ม.1 
ท21101  
ภำษำไทย 1.5 60 ท21102  ภำษำไทย 1.5 60 

ม.2 
ท22101  
ภำษำไทย 1.5 60 ท22102  ภำษำไทย 1.5 60 

ม.3 
ท23101  
ภำษำไทย 1.5 60 ท23102  ภำษำไทย 1.5 60 

  รวมพื้นฐำน 4.5 180 รวมพื้นฐำน 4.5 180 
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 ค ำอธบิำยรำยวชิำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ท21101  ภำษำไทย                                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 

 
 ศึกษำและฝึกอ่ำนออกเสียงบทรอ้ยแก้วทีเ่ป็นบทบรรยำยและบทรอ้ยก
รองประเภทกำพย์  
กลอนสภุำพโคลงสีส่ภุำพได้ถูกต้องอย่ำงเหมำะสมกบัเรือ่งทีอ่่ำน 
คดัลำยมือตวับรรจงครึง่บรรทดัตำมรปูแบบกำรเขียนตวัอกัษรไทยเขียนสือ่สำ
รโดยใช้ถ้อยค ำถูกต้อง  ชดัเจน  เหมำะสมและสละสลวย  
เขียนแสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัสำระจำกสือ่ต่ำง ๆ  มีมำรยำทในกำรเขียน  
พูดสรปุควำมพูดแสดงควำมรูค้วำมคดิอย่ำงสรำ้งสรรค์จำกเรือ่งทีฟ่งัและดู  
พูดรำยงำนกำรศึกษำคน้คว้ำจำกกำรฟงั กำรดู และกำรสนทนำ  
มีมำรยำทในกำรฟงั  กำรดู  และกำรพูด  
อธบิำยลกัษณะของเสยีงในภำษำไทย  สรำ้งค ำในภำษำไทย  
วเิครำะห์ชนิดและหน้ำทีข่องค ำ 
ในประโยค  วเิครำะห์คุณค่ำและข้อคดิจำกวรรณคดีและวรรณกรรม  
ทอ่งจ ำบทอำขยำน 
และบทรอ้ยกรองทีม่ีคณุค่ำ 
 โดยใช้กระบวนกำรคดิตดัสนิใจ  กำรคดิวเิครำะห์  
กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ             กำรคดิอยำ่งสรำ้งสรรค์  กระบวนกำรกลุ่ม  
กระบวนกำรปฏิบตัิ  ทกัษะกำรพูด  ทกัษะกำรอ่ำน  ทกัษะกำรเขียน    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรใช้ภำษำไทย  หลกัภำษำไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบ  8  
ประกำร  ได้แก่  รกัชำติ ศำสน์กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
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  มฐ.ท 1.1  ม.1/1 
  มฐ.ท 2.1  ม.1/1,ม.1/2, ม.1/6,ม.1/9 
  มฐ.ท 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,1/5,ม.1/6 
  มฐ.ท 4.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
  มฐ.ท 5.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5 
 
 รวมทัง้หมด  18  ตวัชี้วดั 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ท21102  ภำษำไทย                                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 

 
 ศึกษำและฝึกอ่ำนจบัใจควำมจำกสือ่ต่ำง ๆ  อำ่นเอกสำรคูม่ือ  
อำ่นหนงัสอื 
ตำมควำมสนใจ  จบัใจควำมส ำคญัจำกเรือ่งทีอ่่ำน  ระบุเหตุและผล  
ข้อเท็จจรงิกบัข้อคดิเห็นจำกเรือ่งทีอ่่ำน  
ระบุและอธบิำยค ำเปรียบเทยีบและค ำทีม่ีหลำยควำมหมำยในบริบทต่ำง ๆ   
จำกกำรอ่ำน  ตีควำมค ำยำกในเอกสำรวชิำกำรโดยพิจำรณำจำกบรบิท  
ระบุข้อสงัเกตและ 
ควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียนประเภทชกัจงูโน้มน้ำวใจ  
ปฏิบตัิตำมเอกสำรคูม่ือแนะน ำวธิกีำรใช้งำนของเครือ่งมือเครือ่งใช้ระดบัยำกขึ้

น  
วเิครำะห์คุณคำ่ทีไ่ด้รบัจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพือ่น ำไปใช้แก้
ปญัหำในชีวติ  มีมำรยำทในกำรอ่ำน  เขียนสือ่สำรโดยใช้ถ้อยค ำถูกต้อง  
ชดัเจน  เหมำะสมและสละสลวย  
เขียนบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุสำระส ำคญัและรำยละเอียดสนบัสนุน  
เขียนเรยีงควำม  เขียนยอ่ควำมจำกสือ่ต่ำง ๆ   
เขียนจดหมำยสว่นตวัและจดหมำยกิจธรุะ เขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ  
รำยงำนโครงงำน  มีมำรยำทในกำรเขียน  
พูดประเมินควำมน่ำเชือ่ถือของสือ่ทีม่ีเน้ือหำโน้มน้ำวใจ  มีมำรยำทในกำรฟงั 
กำรดู และกำรพูดวเิครำะห์ควำมแตกต่ำงของภำษำพูดและภำษำเขียน  
แต่งบทรอ้ยกรองประเภทกำพย์ยำนี 11  
จ ำแนกและใช้ส ำนวนทีเ่ป็นค ำพงัเพยและสภุำษิต  
วเิครำะห์คุณคำ่และข้อคดิจำกวรรณคดีและวรรณกรรม 
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 โดยใช้กระบวนกำรคดิตดัสนิใจ  กำรคดิวเิครำะห์  
กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ            กำรคดิอยำ่งสรำ้งสรรค์  กระบวนกำรกลุม่  
กระบวนกำรปฏิบตัิ  ทกัษะกำรพูด  ทกัษะกำรอ่ำน  ทกัษะกำรเขียน    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรใช้ภำษำไทย  หลกัภำษำไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบ  8  
ประกำร  ได้แก่  รกัชำติ  ศำสน์กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์สุจรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ท 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 
  มฐ.ท 2.1  ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9 
  มฐ.ท 3.1  ม.1/4,ม.1/6 
  มฐ.ท 4.1  ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
  มฐ.ท 5.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5 
 
 รวมทัง้หมด  21  ตวัชี้วดั 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ท22101  ภำษำไทย                                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 

 
 ศึกษำและฝึกอ่ำนออกเสียงบทรอ้ยแก้วทีเ่ป็นบทบรรยำยและพรรณน
ำ  
บทรอ้ยกรองประเภทกลอน  บทละคร  กลอนเพลงยำว  
และกำพย์ห่อโคลงได้ถูกต้องเหมำะสมกบัเรือ่งทีอ่่ำน  
คดัลำยมือตวับรรจงครึง่บรรทดัตำมรปูแบบตวัอกัษรไทย  
เขียนบรรยำยและพรรณนำ  เขียนเรยีงควำม  เขียนยอ่ควำม  
มีมำรยำทในกำรเขียน พูดสรปุควำมจำกเรือ่งทีฟ่งัและดู  พูดในโอกำสต่ำง ๆ  
มีมำรยำทในกำรฟงั กำรดูและกำรพูด  สรำ้งค ำในภำษำไทย  
วเิครำะห์โครงสรำ้งประโยคสำมญั  ประโยครวมและประโยคซ้อน 
แต่งบทรอ้ยกรองประเภทกลอนสภุำพ  
สรปุเน้ือหำวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ำ่น 
สรปุควำมรูแ้ละข้อคดิจำกวรรณคดีและกรรณกรรมทีอ่่ำนไปประยกุต์ใช้ในชีวิ
ตจรงิ  ทอ่งจ ำบทอำขยำนและบทรอ้ยกรองทีม่ีคณุค่ำ  
 โดยใช้กระบวนกำรคดิตดัสนิใจ  กำรคดิวเิครำะห์  
กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ   
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กำรคดิอย่ำงสรำ้งสรรค์  กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรปฏิบตัิ  ทกัษะกำรพูด  
ทกัษะกำรอำ่น  ทกัษะกำรเขียน    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรใช้ภำษำไทย  หลกัภำษำไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบ  8  
ประกำร  ได้แก่  รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์สุจรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ท 1.1  ม.2/1 
  มฐ.ท 2.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/8 
  มฐ.ท 3.1  ม.2/1,ม.2/4,ม.2/6 
  มฐ.ท 4.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  มฐ.ท 5.1 ม.2/1,ม.2/4,ม.2/5 
 
 รวมทัง้หมด  15  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ท22102  ภำษำไทย                                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2             จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 

 
  อำ่นจบัใจควำมส ำคญั  สรปุและอธบิำยควำมจำกเรือ่งทีอ่่ำน  
เขียนผงัควำมคดิ 
จำกเรือ่งทีอ่ำ่น  อภิปรำยแสดงควำมคดิเห็นและโต้แยง้จำกเรือ่งทีอ่่ำน  
วเิครำะห์และจ ำแนกข้อเท็จจรงิข้อมูลสนบัสนุนและข้อคดิเห็นจำกเรือ่งทีอ่่ำน  
ระบุข้อสงัเกตกำรชวนเชือ่ โน้มน้ำวหรือควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน  
ประเมินคณุค่ำหรอืแนวคดิทีไ่ด้จำกกำรอ่ำนอยำ่งหลำกหลำย 
เพือ่น ำไปใช้แก้ปญัหำในชีวติ  มีมำรยำทกำรอ่ำน  
เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ เขียนจดหมำยกิจธรุะ 
เขียนวเิครำะห์วิจำรณ์แสดงควำมรูค้วำมคดิเห็นหรอืโต้แยง้ในเรือ่งทีอ่่ำนอย่ำง
มีเหตุผล  มีมำรยำทในกำรเขียน  วเิครำะห์ข้อเท็จจรงิ 
ข้อควำมเห็นและควำมน่ำเชือ่ถือ 
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ของข่ำวสำรจำกสือ่ต่ำง ๆ วเิครำะห์วจิำรณ์เรือ่งทีฟ่งัและดูอยำ่งมีเหตุผล  
พูดรำยงำนเรือ่งทีศ่ึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟงั กำรดูและกำรสนทนำ 
แต่งบทรอ้ยกรองประเภทโคลงสีส่ภุำพ   
ใช้ค ำรำชำศพัท์  
รวบรวมจ ำแนกทีม่ำและอธบิำยควำมหมำยของค ำภำษำต่ำงประเทศทีใ่ช้ 
ในภำษำไทย  สรปุเน้ือหำวรรณคดีและวรรณกรรม  
วเิครำะห์และวจิำรณ์วรรณคดีวรรณกรรมท้องถิ่นทีอ่่ำนโดยให้เหตุผลประกอบ  
อธบิำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่่ำนท ัง้ด้ำนวรรณศิลป์  
คณุคำ่ทำงสงัคมและข้อคดิในกำรด ำเนินชีวติ  
วเิครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  
 โดยใช้กระบวนกำรคดิตดัสนิใจ  กำรคดิวเิครำะห์  
กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ         กำรคดิอย่ำงสรำ้งสรรค์  กระบวนกำรกลุม่  
กระบวนกำรปฏิบตัิ  ทกัษะกำรพูด  ทกัษะกำรอ่ำน  ทกัษะกำรเขียน    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรใช้ภำษำไทย  หลกัภำษำไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบ  8  
ประกำร  ได้แก่  รกัชำติ  ศำสน์กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์สุจรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำธำรณะ 
รหสัตวัชี้วดั 
   มฐ.ท 1.1  ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7,ม.2/8 
   มฐ.ท 2.1  ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8 
   มฐ.ท 3.1  ม.2/2,ม.2/3,ม.2/5,ม.2/6 
   มฐ.ท 4.1  ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
   มฐ.ท 5.1 ม.2/2,ม.2/3 
 
 รวมทัง้หมด  20  ตวัชี้วดั 
 
  

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ท23101  ภำษำไทย                                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 

 
 ศึกษำและฝึกอ่ำนออกเสียงบทรอ้ยแก้วประเภทบทควำม  
บทรอ้ยกรองประเภทกลอน  บทละคร  กลอนเสภำ  
กำพย์และโคลงได้ถูกต้องเหมำะสมกบัเรือ่งทีอ่ำ่นระบุใจควำมส ำคญัและข้อสนั
บสนุนจำกเรือ่งทีอ่่ำน  อ่ำนเรือ่งต่ำง ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคดิ  ผงัควำมคดิ  
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บนัทกึ  ยอ่ควำม  มีมำรยำทในกำรอำ่น  
คดัลำยมือตวับรรจงครึง่บรรทดัตำมรปูแบบ 
ตวัอกัษรไทย  เขียนชีวประวตัิหรอือตัชีวประวตัิ  เขียนยอ่ควำม  เขียนอธบิำย  
ชี้แจง   
แสดงควำมคดิเห็นและโต้แยง้อย่ำงมีเหตุผล  กรอกแบบสมคัรงำน  
มีมำรยำทในกำรเขียน  แสดงควำมคดิเห็นจำกเรือ่งทีฟ่งัและดู  
วเิครำะห์วจิำรณ์เรือ่งทีฟ่งัและดู  พูดในโอกำสต่ำง ๆ   
มีมำรยำทในกำรฟงั  กำรดูและกำรพูด  
จ ำแนกและใช้ค ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย  
วเิครำะห์โครงสรำ้งประโยคซบัซ้อน  แต่งบทรอ้ยกรองประเภทกลอน  
สรปุควำมรูแ้ละข้อคดิจำกกำรอ่ำน  
ทอ่งจ ำบทอำขยำนและบทรอ้ยกรองทีม่ีคุณค่ำ 
 โดยใช้กระบวนกำรคดิตดัสนิใจ  กำรคดิวเิครำะห์  
กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ             กำรคดิอยำ่งสรำ้งสรรค์  กระบวนกำรกลุม่  
กระบวนกำรปฏิบตัิ  ทกัษะกำรพูด  ทกัษะกำรอ่ำน  ทกัษะกำรเขียน    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรใช้ภำษำไทย  หลกัภำษำไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบ  8  
ประกำร  ได้แก่  รกัชำติ  ศำสน์กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์สุจรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ท 1.1  ม.3/1,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/10 
  มฐ.ท 2.1  ม.3/1,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/6,ม.3/8,ม.3/10 
  มฐ.ท 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/6 
  มฐ.ท 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/6 
  มฐ.ท 5.1  ม.3/1, ม.3/4 

 รวมทัง้หมด  25  ตวัชี้วดั 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ท23102  ภำษำไทย                                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
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 ระบุควำมแตกต่ำงของค ำทีม่ีควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดย
นยั  วเิครำะห์วิจำรณ์ ประเมินเรือ่งทีอ่่ำนโดยใช้วธิีกำรเปรยีบเทียบ  
ประเมินควำมถูกต้องของข้อมูลทีใ่ช้สนบัสนุนในเรือ่งทีอ่่ำน 
วจิำรณ์ควำมสมเหตุสมผล  กำรล ำดบัควำมและควำมเป็นไปได้จำกเรือ่ง  
แสดงควำมคดิเห็นเรือ่งทีอ่ำ่น  ตีควำม  ประเมินคณุค่ำ  
แนวคดิจำกงำนเขียนทีห่ลำกหลำย 
มีมำรยำทในกำรอ่ำน  เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำถูกต้องตำมระดบัภำษำ  
เขียนจดหมำยกิจธรุะเขียนวเิครำะห์วิจำรณ์แสดงควำมรูค้วำมคิดเห็นหรอืโต้แ
ยง้  เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ 
และโครงงำน  พูดรำยงำน  พูดโน้มน้ำว  วเิครำะห์ระดบัภำษำ  ใช้ค ำทบัศพัท์  
ศพัท์บญัญตัิ  ศพัท์ทำงวชิำกำรและวชิำชีพ  
แต่งบทรอ้ยกรองประเภทโคลงสีส่ภุำพ  
สรปุเน้ือหำวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถิ่น  
วเิครำะห์วถิีไทยและคุณคำ่จำกวรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้กระบวนกำรคดิตดัสนิใจ  กำรคดิวเิครำะห์  
กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ             กำรคดิอยำ่งสรำ้งสรรค์  กระบวนกำรกลุม่  
กระบวนกำรปฏิบตัิ  ทกัษะกำรพูด  ทกัษะกำรอ่ำน  ทกัษะกำรเขียน    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรใช้ภำษำไทย  หลกัภำษำไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบ  8  
ประกำร  ได้แก่  รกัชำติ ศำสน์กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ท 1.1  ม.3/2,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9 
  มฐ.ท 2.1  ม.3/2,ม.3/5,ม.3/7,ม.3/9  
  มฐ.ท 3.1  ม.3/3, ม.3/5 
  มฐ.ท 4.1  ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
  มฐ.ท 5.1  ม.3/1, ม.3/2 
 
 รวม  19  ตวัชี้วดั 
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รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 

 

       

ระดบัช ัน้ 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 2 

วิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ชั่วโมง   หน่วยกิต ชั่วโมง 

ม.1 ค21101  คณิตศำสตร์ 1.5 60 ค21102  คณิตศำสตร์ 1.5 60 

ม.2 ค22101  คณิตศำสตร์ 1.5 60 ค22102  คณิตศำสตร์ 1.5 60 

ม.3 ค23101  คณิตศำสตร์ 1.5 60 ค23102  คณิตศำสตร์ 1.5 60 

  รวมพื้นฐำน 4.5 180 รวมพื้นฐำน 4.5 180 

  รำยวชิำเพิ่มเติม     รำยวชิำเพิ่มเติม     

ม.1 ค20201  คณิตศำสตร์ 1.0 40 ค20202  คณิตศำสตร์ 1.0 40 
  ค20209    GSP 1 1.0 40 ค20211    GSP 2 1.0 40 

 

ค20215 
คณิตศำสตร์เพิม่ประสบกำรณ์ 
1 1.0 40 

ค20216 
คณิตศำสตร์เพิม่ประสบกำรณ์ 
2 1.0 40 

ม.2 ค20203  คณิตศำสตร์ 1.0 40 ค20204  คณิตศำสตร์ 1.0 40 

  ค202012   GSP 3 1.0 40 
ค20207 
โครงงำนคณิตศำสตร์ 1 1.0 40 

ม.3 ค20205  คณิตศำสตร์ 1.0 40 ค20206  คณิตศำสตร์ 1.0 40 

  
ค20208  
โครงงำนคณิตศำสตร์  2 1.0 40 

ค20217 สมัมนำคณิตศำสตร์ 
2 1.0 40 

 
ค20217 สมัมนำคณิตศำสตร์ 
1 1.0 40 คณิตศำสตร์ O-net  40 

  รวมเพิ่มเติม 8.0 320 รวมเพิ่มเติม 5.0 320 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 12.5 500 รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 12 500 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ กลุม่สำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ค21101  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 ตวัหำรร่วมมำกและตวัคูณร่วมน้อยกำรหำห.ร.ม. 
ของจ ำนวนนบักำรหำค.ร.น. ของจ ำนวนนบักำรแก้ปญัหำโดยใช้ห.ร.ม. 
และค.ร.น. 
 ระบบจ ำนวนเต็มจ ำนวนเต็มบวกจ ำนวนเต็มลบและศูนย์กำรเปรียบเที
ยบจ ำนวนเต็มกำรบวกกำรลบกำรคณูและกำรหำรจ ำนวนเต็มสมบตัิของจ ำนว
นเต็มและกำรน ำไปใช้ 
 เลขยกก ำลงัควำมหมำยของเลขยกก ำลงักำรเขียนแสดงจ ำนวนในรปูส ั
ญกรณ์วทิยำศำสตร์กำรคณูและหำรเลขยกก ำลงัทีม่ีฐำนเดียวกนัและเลขชี้ก ำลงั
เป็นจ ำนวนเต็มและกำรน ำไปใช้ 
 พื้นฐำนทำงเรขำคณิตกำรสรำ้งรปูเรขำคณิตโดยใช้วงเวยีนและสนัตร
งกำรสรำ้งรปูเรขำคณิตอยำ่งง่ำยโดยใช้กำรสรำ้งพื้นฐำนกำรส ำรวจสมบตัิทำงเ
รขำคณิต 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 
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 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ค 1.1ม.1/1, ม.1/2 
  มฐ.ค 1.2ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
  มฐ.ค 1.4ม.1/1 
  มฐ.ค 3.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
  มฐ.ค 6.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
 รวมทัง้หมด  15  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ค21102  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 เศษส่วนและทศนิยมกำรเขียนแทนเศษสว่นด้วยทศนิยมและเขียนทศ
นิยมซ ้ำเป็นเศษสว่นกำรเปรยีบเทยีบเศษสว่นและทศนิยมกำรบวกกำรลบกำรคู
ณและกำรหำรเศษสว่นและทศนิยมโจทย์ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์เกีย่วกบัเศษส่
วนและทศนิยมและโอกำสของเหตุกำรณ์ 
 กำรประมำณค่ำกำรประมำณคำ่ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆและกำรน ำกำรป
ระมำณคำ่ไปใช้ 
 คูอ่นัดบัและกรำฟคูอ่นัดบัและกรำฟของคู่อนัดบักรำฟและกำรน ำไปใ
ช้ 
 สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวแบบรปูและควำมสมัพนัธ์ค ำตอบของสมก
ำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวกำรแก้สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวโดยใช้สมบตัิของกำร
เทำ่กนัและโจทย์ปญัหำเกีย่วกบัสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรปูเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติภำพของรปูเรข
ำคณิตสองมิติทีเ่กิดจำกกำรคลีร่ปูเรขำคณิตสำมมิติภำพสองมิติทีไ่ด้จำกกำรมอ
งทำงด้ำนหน้ำ (front view) ด้ำนข้ำง (side view)หรอืด้ำนบน (top view) 
ของรปูเรขำคณิตสำมมิติกำรวำดหรอืประดิษฐ์รปูเรขำคณิตทีป่ระกอบขึ้นจำก
ลกูบำศก์ 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
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ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  
มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ค 1.1ม.1/1 
  มฐ.ค 1.2ม.1/2 
  มฐ.ค 1.3ม.1/1 
  มฐ.ค 3.1ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
  มฐ.ค 4.1ม.1/1 
  มฐ.ค 4.2ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
  มฐ.ค 5.1ม.1/1 
  มฐ.ค 6.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
 รวมทัง้หมด  19  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ค22101  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 อตัรำสว่นและรอ้ยละอตัรำส่วนสดัสว่นรอ้ยละกำรแก้โจทย์ปญัหำเกีย่ว
กบัอตัรำสว่นและรอ้ยละโอกำสของเหตุกำรณ์ 
 กำรวดัหน่วยควำมยำวพื้นทีก่ำรแก้ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์ในชีวิตประ
จ ำวนัโดยใช้ควำมรูเ้กีย่วกบัพื้นทีก่ำรคำดคะเน 
 แผนภูมิรปูวงกลมกำรอำ่นแผนภูมิรปูวงกลมกำรเขียนแผนภูมิรูปวงก
ลม 
 กำรแปลงทำงเรขำคณิตกำรเลือ่นขนำนกำรสะทอ้นกำรหมุน 
 ควำมเท่ำกนัทกุประกำรควำมเทำ่กนัทกุประกำรของรปูสำมเหลีย่มรปู
สำมเหลีย่มสองรปูทีส่มัพนัธ์กนัแบบด้ำน–มุม–ด้ำนมุม–ด้ำน–มุมด้ำน–ด้ำน–ด้ำน 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
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 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 
 
 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ค 1.1ม.2/4 
  มฐ.ค 2.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
  มฐ.ค 2.2ม.2/1 
  มฐ.ค 3.2ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4 
  มฐ.ค 4.2ม.2/2 
  มฐ.ค 5.1ม.2/1 
  มฐ.ค 5.1ม.2/2 
  มฐ.ค 6.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/4, ม.2/5 
 รวมทัง้หมด  17  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ค22102  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 ทฤษฎีบทพีทำโกรสัทฤษฏีบทพีทำโกรสับทกลบัของทฤษฏีบทพีทำโก
รสักำรแก้ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรสัและบทกลบั 
 ควำมรูเ้บื้องต้นเกีย่วกบัจ ำนวนจรงิจ ำนวนตรรกยะจ ำนวนอตรรกยะร
ำกทีส่องรำกทีส่ำม 
 กำรประยุกต์ของสมกำรเชิงเส้นตวัแปรเดียวกำรแก้สมกำรเชิงเสน้ตวั
แปรเดียวกำรแก้โจทย์สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 เส้นขนำนสมบตัิของเสน้ขนำนรปูสำมเหลีย่มสองรปูทีส่มัพนัธ์กนัแบบ
มุม–มุม–ด้ำน 
กำรให้เหตุผลและแก้ปญัหำโดยใช้สมบตัิของเสน้ขนำนและควำมเทำ่กนัทกุปร
ะกำรของรปูสำมเหลีย่ม 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
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นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

  
 
 
 
 
 
 
ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ค 1.1 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 
  มฐ.ค 1.2 ม.2/1, ม.2/2 
  มฐ.ค 1.3 ม.2/1 
  มฐ.ค 1.4 ม.2/1 
  มฐ.ค 3.2 ม.2/1, ม.2/2 
  มฐ.ค 4.2 ม.2/1 
  มฐ.ค 6.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 รวมทัง้หมด  16  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ค23101  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 พื้นทีผ่ิวและปรมิำตรกำรหำพื้นทีผ่ิวและปรมิำตรของปรซิึมทรงกระบ
อกกำรหำปรมิำตรของพีระมิดกรวยและทรงกลมกำรเปรยีบเทียบหน่วยปรมิำต
รกำรแก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัพื้นทีผ่ิวและปรมิำตร 
 กรำฟกรำฟเสน้ตรงกรำฟเส้นตรงกบักำรน ำไปใช้กรำฟอืน่ๆ 
 ระบบสมกำรเชิงเสน้สมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรกรำฟของสมกำรเชิงเส้
นสองตวัแปร 
ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรกำรแก้
โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 
 ควำมคลำ้ยรปูทีค่ลำ้ยกนัรปูสำมเหลีย่มทีค่ลำ้ยกนัสมบตัิของรปูสำมเห
ลีย่มทีค่ลำ้ยกนักำรน ำไปใช้ 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม



33 
 

หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 
 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ค 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
  มฐ.ค 2.2 ม.3/1 
  มฐ.ค 3.1 ม.3/1 
  มฐ.ค 3.2 ม.3/1 
  มฐ.ค 4.2 ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
  มฐ.ค 6.1 ม.3/1, ม.2/2, ม.3/3, ม.1/5, ม.3/5, ม.3/6 
 รวมทัง้หมด  17  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ค23102  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 อสมกำรค ำตอบและกรำฟแสดงค ำตอบของอสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดี
ยวกำรแก้อสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวกำรแก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัอสมกำรเชิง
เสน้ตวัแปรเดียว 
 ควำมน่ำจะเป็นกำรทดลองสุม่และเหตุกำรณ์กำรหำควำมน่ำจะเป็นขอ
งเหตุกำรณ์กำรน ำไปใช้ 
 สถิติกำรก ำหนดประเด็นกำรเขียนข้อค ำถำมกำรก ำหนดวธิีกำรศึกษำ
และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรน ำเสนอข้อมูลกำรหำค่ำกลำงของข้อมูลกำรเลอื
กใช้ค่ำกลำงของข้อมูลกำรอ่ำนกำรแปลควำมหมำยและกำรวเิครำะห์ข้อมูลกำร
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 
 ทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์กำรเสรมิทกัษะกระบวนกำรท
ำงคณิตศำสตร์เกีย่วกบัเลขยกก ำลงัอตัรำสว่นและรอ้ยละปรมิำตรและพื้นทีผ่ิวส
ถิติควำมน่ำจะเป็น 
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 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวิธีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ค 4.2 ม.3/1 
  มฐ.ค 5.1 ม.3/1, ม.๓/2, ม.3/3, ม.3/4 
  มฐ.ค 5.2 ม.3/1 
  มฐ.ค 5.3 ม.3/1, ม.3/2 
  มฐ.ค 6.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.1/4, ม.3/5, ม.3/6 
 รวมทัง้หมด  14  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20201  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 กำรประยุกต์๑รปูเรขำคณิตจ ำนวนนบัรอ้ยละในชีวิตประจ ำวนัและปั
ญหำชวนคดิ 
 จ ำนวนและตวัเลขระบบตวัเลขโรมนัระบบตวัเลขฐำนต่ำงๆและกำรเป
ลีย่นฐำนในระบบตวัเลข 
 กำรประยุกต์ของจ ำนวนเต็มและเลขยกก ำลงักำรคดิค ำนวณและโจทย์
ปญัหำ 
กำรสรำ้งกำรแบ่งสว่นของเสน้ตรงกำรสรำ้งมุมขนำดต่ำงๆและกำรสรำ้งรปูสำ
มเหลีย่มและรปูสีเ่หลีย่มด้ำนขนำน 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
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ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 
 
 
 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  
ใช้ควำมรูท้กัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปญัหำต่ำงๆ 
  2.  ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
  3.  อ่ำนและเขียนตวัเลขโรมนัได้ 
  4.  บอกค่ำของเลขโดดในตวัเลขฐำนต่ำงๆทีก่ ำหนดให้ได้ 
  5.  เขียนตวัเลขทีก่ ำหนดให้เป็นตวัเลขฐำนต่ำงๆได้ 
  6.  
ใช้ควำมรูเ้กีย่วกบัจ ำนวนเต็มและเลขยกก ำลงัในกำรแก้ปญัหำได้ 
  7.  ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
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  7.  ใช้กำรสรำ้งพื้นฐำนสรำ้งรปูทีซ่บัซ้อนขึ้นได้ 
 รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20202  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรให้เหตุผลกำรให้เหตุผลในชีวติประจ ำว ั
นและกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์อย่ำงง่ำย 
 พหุนำมเอกนำมกำรบวกกำรลบกำรคณูและกำรหำรเอกนำมพหุนำม
กำรบวก 
กำรลบพหุนำมกำรคูณและกำรหำรพหุนำมอย่ำงง่ำย 
 กำรประยุกต์๒กำรประยุกต์ของจ ำนวนและพีชคณิตและกำรประยกุต์
ทำงเรขำคณิต 
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 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  
มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 

 
 
 
 

 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1.  
สงัเกตสรำ้งข้อควำมคำดกำรณ์และให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์อย่ำง
ง่ำย 
2.  หำผลบวกและผลลบของเอกนำมและพหุนำมได้ 
3.  หำผลคณูและผลหำรของเอกนำมและพหุนำมอยำ่งง่ำยได้ 
4.  
ใช้ควำมรูแ้ละทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปญัหำต่ำง
ๆได้ 
4.  ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
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 รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20203  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
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 สมบตัิของเลขยกก ำลงับทนิยำมและสมบตัิอืน่ๆของเลขยกก ำลงักำรคู
ณและกำรหำรเลขยกก ำลงัทีม่ีเลขชี้ก ำลงัเป็นจ ำนวนเต็มและกำรน ำไปใช้ในกำ
รแก้ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์ต่ำงๆกำรใช้เลขยกก ำลงัในกำรเขียนแสดงจ ำนวน
ทีม่ีคำ่น้อยๆหรอืมำกๆในรปูสญักรณ์วทิยำศำสตร์กำรค ำนวณเกี่ยวกบัจ ำนวน
ทีอ่ยู่ในรปูสญักรณ์วทิยำศำสตร์ 
 พหุนำมและเศษส่วนของพหุนำมกำรบวกกำรลบกำรคูณและกำรหำร
พหุนำมกำรบวกกำรลบกำรคณูและกำรหำรเศษส่วนของพหุนำมทีพ่หุนำมมีดี
กรไีม่เกินหน่ึง 
 กำรประยุกต์เกีย่วกบัอตัรำส่วนและรอ้ยละกำรแก้ปญัหำหรอืสถำนกำ
รณ์โดยใช้อตัรำส่วนและสดัสว่นกำรแก้ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำว ั
นโดยใช้รอ้ยละ 
 กำรประยุกต์ของกำรแปลงทำงเรขำคณิตกำรสรำ้งสรรค์งำนศิลปะโด
ยใช้กำรแปลงทำงเรขำคณิตกำรออกแบบโดยใช้กำรแปลงทำงเรขำคณิต 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
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 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  
คณูและหำรจ ำนวนทีเ่ขียนอยูใ่นรปูเลขยกก ำลงัทีม่ีเลขชี้ก ำลงัเป็นจ ำนวนเต็ม  
โดยใช้บทนิยำมและสมบตัิของเลขยกก ำลงัและน ำไปใช้แก้ปญัหำได้ 
  2.  
ค ำนวณและใช้เลขยกก ำลงัในกำรเขียนแสดงจ ำนวนทีม่ีค่ำน้อยๆหรอืมำกๆใน
รปูสญักรณ์วิทยำศำสตร์ได้ 
  3.  บวกลบคณูและหำรพหุนำมได้ 
  4.  บวกลบคณูและหำรเศษส่วนของพหุนำมอย่ำงง่ำยได้ 
  5.  
ใช้ควำมรูเ้กีย่วกบัอตัรำสว่นสดัส่วนและรอ้ยละแก้ปญัหำหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ได้ 
  6. ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
  7 . 
ใช้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรเลือ่นขนำนกำรสะทอ้นและกำรหมุนในกำรสรำ้งสรรค์งำ
นศิลปะหรือออกแบบ 
 รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20204  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
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ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 กำรแยกตวัแประกอบของพหุนำมดีกรีสองกำรแยกตวัประกอบของพ
หุนำมดีกรสีองโดยใช้สมบตัิกำรแจกแจงกำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรี
สองทีอ่ยู่ในรปู ax2 + bx + c เมือ่ a, b, c เป็นค่ำคงตวัและ a ≠ 0 
กำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรสีองทีอ่ยู่ในรปูก ำลงัสองสมบูรณ์กำรแยก
ตวัประกอบของพหุนำมดีกรีสองทีอ่ยูใ่นรปูผลต่ำงก ำลงัสอง 
 สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวกำรแก้สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวโดย
ใช้กำรแยกตวัประกอบกำรแก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัสมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดีย
วโดยใช้กำรแยกตวัประกอบ 
 กำรแปรผนักำรแปรผนัโดยตรงกำรแปรผนัแบบผกผนักำรแปรผนัแ
บบเกีย่วเนือ่งกำรน ำไปใช้ 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   
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 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  
แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรสีองตวัแปรเดียวทีม่ีสมัประสทิธิข์องแต่ละพจ
น์เป็นจ ำนวนเต็มและมีสมัประสทิธิข์องแต่ละพจน์ในพหุนำมตวัประกอบเป็น
จ ำนวนเต็ม 
  2.  แก้สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตวัประกอบได้ 
  3.  
แก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัสมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตวัประกอ
บได้ 
  4.  
เขียนสมกำรแสดงกำรแปรผนัระหว่ำงปรมิำณสองปรมิำณใดๆทีแ่ปรผนัต่อกนั
ได้ 
  5.  
แก้ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดโดยใช้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรแปรผนัได้ 
  6.  ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
 รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู_้_ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20205  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 กรณฑ์ทีส่องกำรบวกกำรลบกำรคณูและกำรหำรจ ำนวนจรงิทีอ่ยู่ในรู

ป√aเมือ่ a ≥ 0โดยใช้สมบตัิ√ab=√a√bเมือ่ a ≥ 0 และ b ≥ 0 

และ√
a

b
=
√a

√b
เมือ่ a ≥ 0 และ b > 0 

 กำรแยกตวัประกอบของพหุนำมกำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรี
สองโดยวธิีท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์กำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรสีงูกว่
ำสองทีม่ีสมัประสทิธิเ์ป็นจ ำนวนเต็มโดยอำศยัวิธที ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์หรือใ
ช้ทฤษฎีเศษเหลอื 
 สมกำรก ำลงัสองกำรแก้สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวโดยใช้สตูรกำรแ
ก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัสมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียว 
 พำรำโบลำสมกำรพำรำโบลำกรำฟของพำรำโบลำทีอ่ยู่ในรปู y = ax2 
+ bx + c เมือ่ a ≠ 0 
 พื้นทีผ่ิวและปรมิำตรกำรหำพื้นทีข่องพีระมิดกรวยและทรงกลมกำรแ
ก้ปญัหำหรือ 
สถำนกำรณ์โดยใช้ควำมรูเ้กีย่วกบัปรมิำตรและพื้นทีผ่ิว 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชือ่ม ั่นใ



46 
 

นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 
 
 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  
บวกลบคูณและหำรจ ำนวนจรงิซึ่งเกีย่วกบักรณฑ์ทีส่องทีก่ ำหนดให้และน ำไปใ
ช้แก้ปญัหำได้ 
  2.  
แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรสีองโดยวธิีท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์ได้ 
  3.  
แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรสีงูกว่ำสองทีม่ีสมัประสทิธิข์องแต่ละพจน์เป็น
จ ำนวนเต็มและได้ตวัประกอบทีม่ีสมัประสทิธิข์องแต่ละพจน์เป็นจ ำนวนเต็มโด
ยอำศยัวธิีท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์หรอืใช้ทฤษฎีเศษเหลอืได้ 
  4.  แก้สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวได้ 
  5.  แก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัสมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวได้ 
  6.  เขียนกรำฟพำรำโบลำทีก่ ำหนดให้ได้ 
  7.  บอกลกัษณะของกรำฟพำรำโบลำทีก่ ำหนดให้ได้ 
  8.  หำพื้นทีผ่ิวของพีระมิดกรวยและทรงกลมได้ 
  9.  
แก้ปญัหำหรอืสถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดให้โดยใช้ควำมรูเ้กีย่วกบัพื้นทีผ่ิวและปรมิำ
ตรได้ 
  10.  ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
 รวมทัง้หมด  10  ผลกำรเรียนรู ้
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20206  คณิตศำสตร์                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำและฝึกทกัษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อนัได้แก่กำรแก้
ปญัหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่สำรกำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเ
สนอกำรเชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆทำงคณิตศำสตร์และเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำ
สตร์อืน่ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ในสำระต่อไปน้ี 
 กำรให้เหตุผลเกี่ยวกบัรปูสำมเหลีย่มและรปูสีเ่หลีย่มสมบตัิเกีย่วกบัวง
กลมกำรให้เหตุผลเกีย่วกบักำรสรำ้งรปูเรขำคณิต 
 ระบบสมกำรกำรแก้ระบบสมกำรสองตวัแปรทีส่มกำรมีดีกรไีม่เกินสอ
งกำรแก้โจทย์ปญัหำเกี่ยวกบัระบบสมกำรสองตวัแปรทีส่มกำรมีดีกรไีม่เกินสอ
ง 
 วงกลมวงกลมมุมทีจ่ดุศูนย์กลำงและมุมในส่วนโคง้ของวงกลมคอร์ดเ
สน้สมัผสัวงกลม 
 เศษส่วนของพหุนำมกำรบวกกำรลบกำรคูณและกำรหำรเศษส่วนของ
พหุนำมกำรแก้สมกำรเศษสว่นของพหุนำมกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัเศษสว่นของ
พหุนำม 
 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัทีใ่กลต้วัใ
ห้นกัเรยีนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยกำรปฏิบตัิจรงิทดลองสรปุรำยงำนเพือ่พฒันำทกั
ษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลกำรสือ่ควำม
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หมำยทำงคณิตศำสตร์และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรูค้วำมคดิทกัษะและกระ
บวนกำรทีไ่ด้ไปใช้ในกำรเรียนรูส้ิง่ต่ำงๆและใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสร
รค์รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอยำ่งเป็นร
ะบบระเบียบมีควำมรอบคอบมีควำมรบัผิดชอบมีวิจำรณญำณมีควำมเชื่อม ั่นใ
นตนเองและใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในระหว่ำงกำรจดั
ประสบกำรณ์ให้กบันกัเรียน 
 กำรวดัและประเมินผลใช้วธิกีำรทีห่ลำกหลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและทกัษะทีต่้องกำรวดั 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  
มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  
ใช้สมบตัิเกีย่วกบัรปูสำมเหลีย่มและรปูสีเ่หลีย่มในกำรให้เหตุผลได้ 
  2.  สรำ้งและให้เหตุผลเกีย่วกบักำรสรำ้งทีก่ ำหนดให้ได้ 
  3.  
แก้ระบบสมกำรสองตวัแปรทีส่มกำรมีดีกรีไม่เกินสองทีก่ ำหนดให้ได้ 
  4.  
แก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัระบบสมกำรสองตวัแปรทีส่มกำรมีดีกรไีม่เกินสองทีก่ ำ
หนดให้ได้ 
  5.  
ใช้สมบตัิเกีย่วกบัวงกลมในกำรให้เหตุผลและแก้ปญัหำทีก่ ำหนดให้ได้ 
  6.  บวกลบคณูและหำรเศษส่วนของพหุนำมทีก่ ำหนดให้ได้ 
  7.  แก้สมกำรเศษสว่นของพหุนำมได้ 
  8.  แก้โจทย์ปญัหำเกีย่วกบัเศษสว่นของพหุนำมได้ 
  9.  ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบทีไ่ด้ 
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 รวมทัง้หมด  9  ผลกำรเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ค20207  โครงงำนคณิตศำสตร์  1                          
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษำ ฝึกกำรคดิวเิครำะห์ สบืสวนหำควำมรู ้
ฝึกทกัษะทีต่้องใช้ควำมคดิรเิริม่และควำมคดิสรำ้งสรรค์ 
ฝึกกำรแก้ปญัหำและฝึกทกัษะอืน่ๆ 
ทีอ่ยู่นอกเหนือจำกจดุมุ่งหมำยในกำรเรยีนของหลกัสตูรปกติในสำระต่อไปน้ี 
 โครงงำนคณิตศำสตร์ กำรท ำโครงงำนคณิตศำสตร์ 
รำยงำนของโครงงำนคณิตศำสตร์ กำรน ำเสนอของโครงงำนคณิตศำสตร์ 
วเิครำะห์แบบรปูทีก่ ำหนดให้ได้ น ำผลกำรวเิครำะห์ไปใช้แก้ปัญหำได้ 
แก้ปญัหำหลำยรปูแบบ 
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 กำรจดัประสบกำรณ์ หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ 
เพือ่พฒันำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
โดยเน้นกระบวนกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรกำรคดิทีห่ลำกหลำย 
และทกัษะทีเ่ป็นรำกเหง้ำของควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
มำกกวำ่งทีเ่น้นเน้ือหำทีป่รำกฏในสือ่กำรเรยีน 
ฝึกให้ศึกษำเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอย่ำงชดัเจน ฝึกกำรท ำโครงสรำ้งกำรเรียนรู ้
กำรวำงแผน และกำรจดักำรตำมควำมถนดัและศกัยภำพ 
ฝึกกำรใช้ควำมคดิสรำ้งสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรกบัวชิำอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องได้ให้ผู้เรยีนเข้ำใจธรรมชำติ ควำมงำม ควำมกระชบั 
และควำมชดัเจนของคณิตศำสตร์ ฝึกกำรท ำงำนอยำ่งมีระบบ มีระเบียบวนิยั 
รอบคอบมีควำมรบัผิดชอบ มีวจิำรณญำณและควำมเชือ่ม ั่นในตวัเอง 

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  
มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. สำมำรถท ำโครงงำนคณิตศำสตร์ 
รำยงำนของโครงงำนคณิตศำสตร์ 
และกำรน ำเสนอของโครงงำนคณิตศำสตร์ได้ 

2. สำมำรถวเิครำะห์แบบรปูทีก่ ำหนดให้ได้ 
และน ำผลกำรวเิครำะห์ไปใช้แก้ปญัหำได้ด้วยวธิีทีห่ลำกหลำย 

 
 รวมทัง้หมด  2  ผลกำรเรยีนรู ้

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 

ค20208  โครงงำนคณิตศำสตร์  2                          
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1             จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ศึกษำ ฝึกกำรคดิวเิครำะห์ สบืคน้หำควำมรู ้ 
ฝึกทกัษะทีต่้องใช้ควำมคดิรเิริม่และควำมคดิสรำ้งสรรค์ 
ฝึกกำรแก้ปญัหำและฝึกทกัษะอืน่ๆ 
ทีอ่ยู่นอกเหนือจำกจดุมุ่งหมำยในกำรเรยีนของหลกัสตูรปกติในสำระต่อไปน้ี 

1. ล ำดบัเชิงรปู 
2. คณิตศำสตร์กบั ICT กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรปู เช่น GSP 

Euler Toolbox 
3. กำรใช้เกมคณิตศำสตร์เสรมิสมองเช่น เกม Sudoku, เกม24 , 
เกมA-math 

 กำรจดัประสบกำรณ์หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์เพือ่พฒันำผู้เรียนให้มีควำ
มสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ในระดบัทีย่ำก และลกึซึ้งกวำ่หลกัสตูรปกติ 
โดยเน้นกระบวนกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรคดิทีห่ลำกหลำย 
ฝึกให้ศึกษำเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอย่ำงชดัแจง้ ฝึกกำรท ำโครงสรำ้งกำรเรียนรู ้
กำรวำงแผน และกำรจดักำรตำมควำมถนดัและศกัยภำพ ฝึกกำร 
ใช้ควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรกบัวชิำอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องได้ 
ให้ผู้เรยีนเข้ำใจธรรมชำตอ ควำมงำม ควำมกระชบั 
และควำมชดัเจนของคณิตศำสตร์ ฝึกกำรท ำงำนอยำ่งมีระบบ มีระเบียบวนิยั 
รอบคอบ มีควำมรบัผิดชอบ มีวจิำรณญำณและมีควำมเชือ่ม ั่นในตวัเอง  

 โดยใช้ทกัษะกระบวนกำรแก้ปญัหำด้วยวธิีกำรทีห่ลำกหลำย  
กำรให้เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจกำรสือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำงๆ 
ในคณิตศำสตร์และกำรเชือ่มโยงคณิตศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ 
ๆและมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์   

 ท ำงำนอยำ่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  
มีวจิำรณญำณ  
มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเองตระหนกัในคุณค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อวิชำคณิตศำสตร์
รวมท ัง้มีควำมรกัชำติ  ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ 
อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 

 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. สบืเสำะ สงัเกต คำดกำรณ์ เกีย่วกบัสมบตัิทำงเรขำคณิตได้ 
2. วเิครำะห์และอธบิำยควำมสมัพนัธ์ของแบบรปูได้ 
3. วำด 
หรอืประดิษฐ์รปูเรขำคณิตสำมมิติโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรปูได้ 

4. สบืคน้ข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตเพือ่เพิ่มพูนประสบกำรณ์ ได้ 
5. แก้ปญัหำหรอืสรำ้งสถำนกำรณ์โดยใช้เกมได้ 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

รหสัวชิำ   ค20209    GSP 1   กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ คณิตศำสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ภำคเรยีนที ่1  เวลำ   40  คำบ      

จ ำนวน   1.0   หน่วยกิต 

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

…………….. 

ศึกษำ  ฝึกทกัษะ / กระบวนกำรในสำระต่อไปน้ี  

พื้นฐำนเรขำคณิต  กำรสรำ้งรปูเรขำคณิตโดยใช้สงเวยีนและเส้นตรง  

กำรสรำ้งรปูเรขำคณิตอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรสรำ้งพื้นฐำน  

กำรส ำรวจสมบตัิทำงเรขำคณิต กำรสรำ้ง  ใช้กำรสรำ้งพื้นฐำน  

สรำ้งรปูทีซ่บัซ้อนขึ้น  คูอ่นัดบัและกรำฟ  คูอ่นัดบั  กรำฟ  กำรน ำไปใช้ 

 โดยจดัประสบกำรณ์ หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ด้วยโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้ผู้เรียนได้ศึกษำ 

คน้คว้ำโดยปฏิบตัิจรงิทดลอง สรปุ รำยงำน  

 เพือ่พฒันำศกัยภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ  

สำมำรถน ำกระบวนกำรทีไ่ด้ใช้ในกำรเรยีนรูส้ิง่ต่ำง ๆ 

และใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสรรค์  

รวมท ัง้เห็นคณุค่ำและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์  

สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  

มีวจิำรณญำณและเชือ่ม ั่นในตวัเอง 

ผลกำรเรยีนรู ้

 1.  สรำ้งรปูเรขำคณิตและบอกขัน้ตอนกำรสรำ้งต่อไปน้ีได้ 

 1.1  

สรำ้งสว่นของเสน้ตรงทีม่ีควำมยำวเทำ่กบัควำมยำวของส่วนของเสน้ตรงทีก่ ำห

นดให้ 

 1.2  แบ่งครึง่ส่วนของเส้นตรงทีก่ ำหนดให้ได้ 

 1.3  สรำ้งมุมทีม่ีขนำดเท่ำกบัมุมทีก่ ำหนดให้ได้ 

 1.4  แบ่งครึง่มุมทีก่ ำหนดให้ได้ 

 1.5  สรำ้งเสน้ต ัง้ฉำกจำกจดุภำยนอกมำยงัเสน้ตรงทีก่ ำหนดให้ได้ 

 2.  น ำกำรสรำ้งพื้นฐำนไปสรำ้งรปูเรขำคณิตอยำ่งง่ำยได้ 
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 3.  ใช้กำรสรำ้งพื้นฐำน  สรำ้งมุมขนำดต่ำง ๆ 

และรปูทีซ่บัซ้อนขึ้นได้ระบบด้ำนและมุมคูท่ีม่ีขนำด 

เทำ่กนัของรปูสำมเหลีย่มสองรปูทีเ่ท่ำกนัทกุประกำรได้ 

 4.  ระบุได้ว่ำรปูสำมเหลีย่มสองรปูทีม่ีควำมสมัพนัธ์กนั 

เทำ่กนัทุกประกำร 

 5.  

ใช้สมบตัิกำรเท่ำกนัทุกประกำรของรปูสำมเหลีย่มในกำรให้เหตุผลแก้ปญัหำไ

ด้ 

รวมทัง้หมด    5    ผลกำรเรยีนรู ้

 

 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
รหสัวชิำ   ค20211    GSP 2   กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ คณิตศำสตร์   
  
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 ภำคเรยีนที ่2  เวลำ   40  คำบ 

 จ ำนวน   1.0 หน่วยกิต 

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

…………….. 

ศึกษำ  ฝึกทกัษะ / กระบวนกำรในสำระต่อไปน้ี  
 กำรแปลงทำงเรขำคณิต  
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำรปูต้นแบบและภำพทีไ่ด้จำกกำรเลือ่นขนำน   
กำรสะท้อน  และกำรหมุน  สมบตัิเกีย่วกบักำรเลือ่นขนำน  กำรสะทอ้น  
และกำรหมุน  พิกดัรปูเรขำคณิตทีเ่กิดขึ้นจำก  กำรเลือ่นขนำน  กำรสะท้อน  
และกำรหมุนบนระนำบพิกดัฉำก 
กำรประยกุต์ของกำรแปลงทำงเรขำคณิต  กำรเลือ่นขนำน  กำรสะทอ้น  
กำรหมุน  กำรน ำไปใช้ 
 กำรเทำ่กนักนัทกุประกำร  
ควำมสมัพนัธ์ของสำมเหลีย่มสองรปูทีเ่ท่ำกนัทกุประกำร  แบบ   
ด้ำน - มุม - ด้ำน  แบบ มุม - ด้ำน - มุม  และแบบ  ด้ำน  - ด้ำน - ด้ำน  
กำรใช้สมบตัิของควำมเทำ่กนัของรปูสำมเหลีย่มในกำรอำ้งเหตุผล 
 กำรให้เหตุผลทำงเรขำคณิต  ใช้สมบตัิเกีย่วกบัวงกลมในกำรให้เหตุผล 
เกีย่วกบักำรสรำ้งรปูเรขำคณิต 
 โดยจดัประสบกำรณ์ หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ด้วยโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้ผู้เรียนได้ศึกษำ 
คน้คว้ำโดยปฏิบตัิจรงิทดลอง สรปุ รำยงำน  
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 เพือ่พฒันำศกัยภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ  
สำมำรถน ำกระบวนกำรทีไ่ด้ใช้ในกำรเรยีนรูส้ิง่ต่ำง ๆ 
และใช้ในชีวติประจ ำวนัอย่ำงสรำ้งสรรค์  รวมท ัง้เห็นคณุค่ำ 
และมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์  สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  ระเบียบ  
รอบคอบ  มีควำมรบัผิดชอบ  มีวิจำรณญำณและเชือ่ม ั่นในตวัเอง 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1.  บอกพิกดัของรปูเรขำคณิตได้ 
 2.  เขียนและบอกลกัษณะของกรำฟเสน้ตรงได้ 
 3.  
วเิครำะห์และอธบิำยควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรปูต้นแบบและรปูทีไ่ด้จำกกำรเลือ่น
ขนำน กำรสะทอ้น กำรหมุนได้ 
 4.  ควำมรูเ้กีย่วกบักำรเลือ่นขนำน กำรสะท้อนและกำรหมุน 
ในกำรสรำ้งสรรค์งำนศิลปะหรอืออกแบบ 
 5.  บอกพิกดัของรปูเรขำคณิตทีเ่กิดจำกกำรเคลือ่นขนำน  กำรหมุน  
และกำรสะทอ้นบนระนำบพิกดัฉำกได้       
รวมทัง้หมด    5    ผลกำรเรยีนรู ้
 
 

 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
รหสัวชิำ ค20215 รำยวชิำ คณิตศำสตร์เพิ่มประสบกำรณ์ 1    
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1                 จ ำนวน 1.0 
หน่วยกิต  เวลำ  40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

ศึกษำ ฝึกทกัษะกำรคดิค ำนวณ ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ 
ฝึกกำรให้เหตุผลในกำรแก้ปญัหำ ฝึกกำร เรยีนรูจ้ำกกำรปฏิบตัิจรงิ คน้ควำ้ 
วพิำกษ์ สงัเครำะห์ เขียนสรปุรำยงำน และสรำ้งนวตักรรม ในสำระที่ เกีย่วกบั 
บทน ำ ประกอบด้วย สญัลกัษณ์และข้อตกลง หลกัอปุนยัเชิงคณิตศำสตร์ 
จ ำนวนคู ่และจ ำนวนคี ่กำรหำรลงตวั 
ประกอบด้วยขัน้ตอนวิธกีำรหำรนิยำมกำรหำรลงตวั 
สมบตัิเบื้องต้นของกำรหำรลงตวั ตวัหำร รว่มมำก ข ัน้ตอนวธิแีบบยคุลดิ 
ตวัคณูร่วมน้อย จ ำนวนเฉพำะ ประกอบด้วย บทนิยำมของจ ำนวนเฉพำะ 
วธิหีำจ ำนวนเฉพำะ จ ำนวนเฉพำะสมัพทัธ์ฟงัก์ชนัเลขคณิต 
ประกอบด้วยฟงัก์ชนัเทำ ฟงัก์ชนัซิกมำ ฟงัก์ชนัฟี 
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และฟงัก์ชนัจ ำนวนเต็มคำ่มำกสดุ สมภำคประกอบด้วย 
เบื้องต้นและบทนิยำมของคอนกรเูอนซ์สมบตัิของ 
คอนกรเูอนซ์ทฤษฎีบทของออยเลอร์แฟร์มำต์ และ วลิสนั 
สมกำรคอนกรเูอนซ์และสมกำรคอนกรเูอนซ์เชิง เสน้ 
สมกำรไดโอแฟนไทน์ประกอบด้วย สมกำรไดโอแฟนไทน์เชิงเสน้ 2 ตวัแปร 
และโครงงำนคณิตศำสตร์  

โดยจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูห้รือสรำ้งสถำนกำรณ์ให้ผู้เรยีนได้ใช้คว
ำมรู ้ทกัษะและกระบวนกำร ทำงคณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยใีนกำรแก้ปญัหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
ให้เหตุผล ประกอบกำรตดัสินใจ วพิำกษ์และสรปุผลได้อย่ำงเหมำะสม 
ใช้ภำษำและสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำร สือ่สำร 
กำรสือ่ควำมหมำยและกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน 
เชือ่มโยงควำมรูต้่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์ และน ำควำมรู ้หลกักำร 
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชือ่มโยงกบัศำสตร์อืน่ ๆ และมีควำมคดิรเิริม่ 
สรำ้งสรรค์  

เพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ควำมคดิ สรำ้งทกัษะชีวติ ท 
ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีควำมรบัผิดชอบ รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ มีวจิำรณญำณ มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเอง 
พรอ้มท ัง้ตระหนกัและเห็นคุณคำ่ และมี เจตคติทีด่ีต่อคณิตศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรเรยีนรู   

  1. พิสูจน์ข้อควำมต่ำง ๆ ด้วยหลกัอปุนยัเชิงคณิตศำสตร์ได้  
  2. พิสูจน์หรอืหำข้อขดัแยง้เกีย่วกบัทฤษฎีจ ำนวนได้  
  3. พิสูจน์เกีย่วกบักำรหำรลงตวัได้  
  4. 
ใช้ข ัน้ตอนวิธแีบบยคุลดิในกำรหำตวัหำรร่วมมำกและตวัคณูรว่มน้อยได้  
  5. แก้ปญัหำโดยกำรประยกุต์ควำมรูเ้รือ่งตวัหำรร่วมมำก 
และตวัคูณร่วมน้อยได้  
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  6. หำจ ำนวนเฉพำะและจ ำนวนเฉพำะสมัพทัธ์ได้  
  7. พิสูจน์เกีย่วกบัจ ำนวนเฉพำะได้  
  8. พิสูจน์และหำคำ่ของฟงัก์ชนัเลขคณิตได้  
  9. พิสูจน์เกีย่วกบัสมภำคได้  
  10. หำเศษเหลอืจำกกำรหำรโดยใช้ควำมรูเ้รือ่งสมภำคได้  
  11. แก้สมกำรคอนกรเูอนซ์ได้  
  12. แก้สมกำรสมกำรไดโอแฟนไทน์เชิงเสน้ 2ตวัแปรได้  
  13. สรำ้งและน ำเสนอโครงงำนคณิตศำสตร์ได้มิติ และสำมมิติได้้ 
รวมทัง้หมด 13 ผลกำรเรยีนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
รหสัวชิำ ค20216 รำยวชิำ คณิตศำสตร์เพิ่มประสบกำรณ์ 2    
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2                 จ ำนวน 1.0 
หน่วยกิต  เวลำ  40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

ศึกษำ ฝึกทกัษะกำรคดิค ำนวณ ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ 
ฝึกกำรให้เหตุผลในกำรแก้ปญัหำ ฝึกกำรเรยีนรู ้จำกกำรปฏิบตัิจรงิ คน้ควำ้ 
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วพิำกษ์ สงัเครำะห์ เขียนสรปุรำยงำน และสรำ้งนวตักรรม ในสำระทีเ่กีย่วกบั 
พหุนำมเบื้องต้น ประกอบด้วย พหุนำมตวัแปรเดียว 
กำรบวกกำรลบกำรคูณของพหุนำม กำรหำรของพหุนำม 
ผลประกอบของพหุนำม พหุนำมและสมกำรพหุนำมก ำลงัสอง ประกอบด้วย 
กำรแยกตวัประกอบของพหุนำม 
สมกำรก ำลงัสองพหุนำมและสมกำรพหุนำมก ำลงั n ประกอบ 
ด้วยกำรแยกตวัประกอบของพหุนำม ข ัน้ตอน วธิีกำรหำรสงัเครำะห์ 
กำรหำรำกของสมกำรก ำลงัสีบ่ำงรปูแบบ พหุนำมส่วนกลบั 
และรำกของสมกำร  

โดยจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูห้รือสรำ้งสถำนกำรณ์ให้ผู้เรยีนได้ใช้คว
ำมรู ้ทกัษะและกระบวนกำรทำง คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยใีนกำรแก้ปญัหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
ให้เหตุผลประกอบกำร ตดัสินใจ วพิำกษ์และสรปุผลได้อย่ำงเหมำะสม 
ใช้ภำษำและสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสือ่สำร กำรสือ่ 
ควำมหมำยและกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน เชือ่มโยงควำมรูต้่ำง ๆ 
ในคณิตศำสตร์และน ำควำมรู ้หลกักำร 
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชือ่มโยงกบัศำสตร์อืน่ ๆ 
และมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์  

เพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ควำมคดิ สรำ้งทกัษะชีวติ 
ท ำงำนอยำ่งเป็นระบบระเบียบ มีควำม รบัผิดชอบ รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ มีวจิำรณญำณ มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเอง 
พรอ้มท ัง้ตระหนกัและเห็นคุณคำ่ และมีเจตคติทีด่ีต่อ คณิตศำสตร์ 

 

ผลกำรเรยีนรู   

  1. บวกลบคณูหำร และหำเศษเหลอืจำกกำรหำรของพหุนำมได้  
  2. หำผลประกอบของพหุนำมได้  
  3. แยกตวัประกอบของพหุนำมก ำลงัสองได้  
  4. แก้สมกำรก ำลงัสองได้  
  5. พิสูจน์เกีย่วกบัผลบวกรำก และผลคณูรำกของพหุนำมได้  
  6. แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกร ีn ได้  
  7. หำรำกของสมกำรพหุนำมได้้ 
รวมทัง้หมด 7 ผลกำรเรยีนรู ้
 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
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รหสัวชิำ ค20217 รำยวชิำ สมัมนำคณิตศำสตร์ 1 
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                 จ ำนวน 1.0 
หน่วยกิต  เวลำ  40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

ศึกษำ ฝึกทกัษะกำรคดิค ำนวณ ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ 
ฝึกกำรให้เหตุผลในกำรแก้ปญัหำ ฝึกกำรเรยีนรูจ้ำก กำรปฏิบตัิจรงิ คน้ควำ้ 
วพิำกษ์ สงัเครำะห์ เขียนสรปุรำยงำน และสรำ้งนวตักรรม ในสำระทีเ่กีย่วกบั 
โครงสรำ้งทำง คณิตศำสตร์ ตรรกศำสตร์และกำรพิสจูน์ 
กำรแก้ปญัหำโดยใช้ตรรกศำสตร์ ได้แก่ โครงสรำ้งทำงคณิตศำสตร์ กำร 
พิสจูน์เชิงคณิตศำสตร์ รปูแบบของประพจน์ กำรอ้ำงเหตุผล 
กำรพิสจูน์โดยตรง เทคนิคกำรพิสูจน์ กำรอปุนยัทำง 
คณิตศำสตร์และกำรแก้สถำนกำรณ์ปญัหำโดยใช้ตรรกศำสตร์  

โดยจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูห้รือสรำ้งสถำนกำรณ์ให้ผู้เรยีนได้ใช้คว
ำมรู ้ทกัษะและกระบวนกำรทำง คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยใีนกำรแก้ปญัหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
ให้เหตุผลประกอบกำรตดัสินใจ วพิำกษ์และสรปุผลได้อย่ำงเหมำะสม 
ใช้ภำษำและสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสือ่สำร กำรสือ่ควำมหมำยและ 
กำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน เชือ่มโยงควำมรูต้่ำง ๆ 
ในคณิตศำสตร์และน ำควำมรู ้หลกักำร กระบวนกำร 
ทำงคณิตศำสตร์ไปเชือ่มโยงกบัศำสตร์อืน่ ๆ และมีควำมคดิรเิริ่มสรำ้งสรรค์  

เพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ควำมคดิ สรำ้งทกัษะชีวติ 
ท ำงำนอยำ่งเป็นระบบระเบียบ มีควำม รบัผิดชอบ รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ มีวจิำรณญำณ มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเอง 
พรอ้มท ัง้ตระหนกัและเห็นคุณคำ่ และมีเจตคติทีด่ีต่อ คณิตศำสตร์ 

 

ผลกำรเรยีนรู   

  1. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัสมบตัิของจ ำน
วนนบัได้  
  2. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัระบบจ ำนวนเต็
มได้  
  3. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัเลขยกก ำลงัได้  
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  4. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัพื้นฐำนทำงเรข
ำคณิตได้้ 
รวมทัง้หมด 4 ผลกำรเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
รหสัวชิำ ค20218 รำยวชิำ สมัมนำคณิตศำสตร์ 2 
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ชิำคณิตศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                 จ ำนวน 1.0 
หน่วยกิต  เวลำ  40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

ศึกษำ 
ฝึกทกัษะกำรคดิค ำนวณทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ฝึกกำรให้เหตุผลในกำรแก้ปญั
หำ ฝึกกำรเรยีนรู ้จำกกำรปฏิบตัิจรงิ คน้ควำ้ วพิำกษ์ สงัเครำะห์ 
เขียนสรปุรำยงำน และสรำ้งนวตักรรม ในสำระทีเ่กีย่วกบั 
ปญัหำเกีย่วกบัทศนิยมและเศษสว่น ปญัหำเกีย่วกบักำรประมำณคำ่ 
ปญัหำเกีย่วกบัคู่อนัดบัและกรำฟ ปญัหำ เกีย่วกบัสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
ปญัหำเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรปูเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ  

โดยจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูห้รือสรำ้งสถำนกำรณ์ให้ผู้เรยีนได้ใช้คว
ำมรู ้ทกัษะและกระบวนกำรทำง คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยใีนกำรแก้ปญัหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
ให้เหตุผลประกอบกำร ตดัสินใจ วพิำกษ์และสรปุผลได้อย่ำงเหมำะสม 
ใช้ภำษำและสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสือ่สำร กำรสือ่ 
ควำมหมำยและกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชดัเจน เชือ่มโยงควำมรูต้่ำง ๆ 
ในคณิตศำสตร์และน ำควำมรู ้หลกักำร 
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชือ่มโยงกบัศำสตร์อืน่ ๆ 
และมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์  

เพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ควำมคดิ สรำ้งทกัษะชีวติ 
ท ำงำนอยำ่งเป็นระบบระเบียบ มีควำม รบัผิดชอบ รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็น 
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ไทย มีจติสำธำรณะ มีวจิำรณญำณ มีควำมเชือ่ม ั่นในตนเอง 
พรอ้มท ัง้ตระหนกัและเห็นคุณคำ่ และมีเจตคติทีด่ี ต่อคณิตศำสตร์ 

 

ผลกำรเรยีนรู   

  1. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัทศนิยมและเศ
ษสว่นได้  
  2. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบักำรประมำณค่
ำได้  
  3. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัคูอ่นัดบัและกร
ำฟได้  
  4. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัสมกำรเชิงเสน้
ตวัแปรเดียวได้  
  5. 
ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปญัหำเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ร
ะหวำ่งรปูเรขำคณิตสองมิติ และสำมมิติได้้ 
รวมทัง้หมด 5 ผลกำรเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

สำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 

ระดบัช ัน้ 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่2 

วิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ชั่วโมง   หน่วยกิต 

ม.1 ว21101  วิทยำศำสตร์ 1.5 60 ว21102  วิทยำศำสตร์ 1.5 

 
ว21192  
วทิยำกำรค ำนวณ 1 0.5 20 

ว21192  
กำรออกแบบและเทคโน 0.5 
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ม.2 ว22101  วิทยำศำสตร์ 1.5 60 ว22102 วิทยำศำสตร์ 1.5 

 
ว21193  
กำรออกแบบและเทคโน 0.5 20 ว21194  วิทยำกำรค ำนวณ  0.5 

ม.3 ว23101  วิทยำศำสตร์ 1.5 60 ว23102  วิทยำศำสตร์ 1.5 

 
ว21195  
กำรออกแบบและเทคโน 0.5 20 ว21196  วิทยำกำรค ำนวณ  0.5 

  รวมพื้นฐำน 4.5 180 รวมพื้นฐำน 4.5 

  รำยวชิำเพิ่มเติม     รำยวชิำเพิ่มเติม   

ม.1 
ว20215 ฟิสกิส์เพิ่มเติม  
1 

1.0 
40 

ว20218 ฟิสกิส์เพิ่มเติม  2 1.0 

 ว20216 เคมีเพิ่มเติม  1 1.0 40 ว20219 เคมีเพิ่มเติม  2 1.0 

 
ว20217 
ชีววิทยำเพิ่มเติม 1  

1.0 
40 

ว20220 ชีววทิยำเพิ่มเติม 
2  

1.0 

ม.2 
ว20221 ฟิสกิส์เพิ่มเติม  
3 

1.0 
40 

ว20225 ฟิสกิส์เพิ่มเติม  4 1.0 

 ว20223 เคมีเพิ่มเติม  3 1.0 40 ว20226 เคมีเพิ่มเติม  4 1.0 

 
ว20224 
ชีววิทยำเพิ่มเติม 3 

1.0 
40 

ว20227 ชีววทิยำเพิ่มเติม 
4 

1.0 

ม.3 
ว20222 
สมัมนำวทิยำศำสตร์ 1 

1.0 
40 

ว20230 
สมัมนำวทิยำศำสตร์ 1 

1.0 

 
ว20228 
โครงงำนวทิยำศำสตร์ 1 

1.0 
40 

ว20228 
โครงงำนวทิยำศำสตร์ 2 

1.0 

 
วทิยำศำสตร์ O-net  

40 
ว20285 
กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

0.5 

  รวมเพิ่มเติม 8.0 360 รวมเพิ่มเติม 8.5 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 12.5 540 รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 13.0 

 

 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน  

ว21101  วทิยำศำสตร์                                          
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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 ศึกษำ  ต ัง้ค ำถำม  สรำ้งสมมติฐำน  ส ำรวจ  รวบรวมข้อมูล  
จดักระท ำข้อมูลวเิครำะห์  สรำ้งแบบจ ำลอง  กำรส ำรวจตรวจสอบ  บนัทกึ  
อธบิำย  จดัแสดงผลงำน   
ทดลอง  จ ำแนก  ควำมหมำยของวิทยำศำสตร์  
ทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์   
ลกัษณะส ำคญัของนกัวทิยำศำสตร์  เครือ่งมือและอปุกรณ์วิทยำศำสตร์  
ผลของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยสีถำนะของสำร  
ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นสถำนะ  ผลของควำมรอ้น 
ทีม่ีต่อกำรเปลีย่นแปลงของสำร  กำรถ่ำยโอนควำมรอ้น  
กำรจดักลุม่สำรตำมลกัษณะเน้ือสำรและขนำดของอนุภำค  
กำรละลำยของสำรในตวัท ำละลำย  ควำมเข้มข้นของสำรละลำย  
พลงังำนกบักำรละลำยของสำร  ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรละลำย  
สมบตัิของสำรละลำยกรดและสำรละลำยเบส  
กำรตรวจสอบควำมเป็นกรดและเบสของสำรละลำย  pH  ของสำรละลำยกรด 
และเบส  กรดและเบสในชีวติประจ ำวนั 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสบืค้นข้อมูล  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  
กำรน ำเสนอข้อมูลเพือ่ให้เกิดควำมรู ้ควำมคดิ  ควำมเข้ำใจ  
สำมำรถสือ่สำรและเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรู ้ มีควำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจ  
น ำควำมรูไ้ปใช้ในชีวติประจ ำวนั   

มีจติวทิยำศำสตร์  จริยธรรม  คณุธรรม  และคำ่นิยมทีเ่หมำะสม  
รกัชำติ  ศำสน์  กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์  สุจรติ  มีวินยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง  
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ว3.1 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4  
  มฐ. ว3.2 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 
  มฐ. ว5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
  มฐ. ว8.1 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 

 รวมทัง้หมด  20  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ว21102  วทิยำศำสตร์                                          
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ 
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษำ  สบืคน้  ทดลอง  สงัเกต  อธบิำย วเิครำะห์ ช ัน้บรรยำกำศ  
ผลของรงัสี 
จำกดวงอำทติย์ต่อบรรยำกำศ  องค์ประกอบของลมฟ้ำอำกำศ  พำยฟุ้ำคะนอง  
พำยหุมุน 
เขตรอ้น  มรสมุ  กำรพยำกรณ์อำกำศ  เอลนีโญ – ลำนีญำ  
กำรเปลีย่นแปลงอุณหภูมิอำกำศ 
ของโลก  มลพิษทำงอำกำศ  กำรบอกต ำแหน่งของวตัถุ  
กำรเปลีย่นต ำแหน่งของวตัถุ   
ปรมิำณเวกเตอร์และปรมิำณสเกลำร์  อตัรำเร็วและควำมเร็วของวตัถุ  
กำรใช้กลอ้งจุลทรรศน์  เซลล์ของสิง่มีชีวติ  
กำรล ำเลยีงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์  กำรล ำเลยีงน ้ำและธำตุอำหำรของพืช  
กำรสงัเครำะห์แสง  กำรสบืพนัธุ์และกำรเจรญิเติบโตของพืช  
กำรตอบสนองของพืช  ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยชีีวภำพเกีย่วกบัพืช   
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสบืค้นข้อมูล  กำรอภิปรำย  เพือ่ให้เกิดควำมรู ้
ควำมคดิ  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสือ่สำรและเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รียนรู ้ 
มีควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจ  น ำควำมรูไ้ปใช้ในชีวติประจ ำวนั   

มีจติวทิยำศำสตร์  จริยธรรม คณุธรรมและค่ำนิยมทีเ่หมำะสมรกัชำติ  
ศำสน์  กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวินยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง  
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ว1.1 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, ม.1/12, ม.1/13 
  มฐ. ว4.1 ม.1/1, ม.1/2 
  มฐ. ว 6.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7  

 รวมทัง้หมด  22  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ว22101  วิทยำศำสตร์พื้นฐำน                                 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล ทดลอง 
สรำ้งแบบจ ำลองและอธบิำยองค์ประกอบสมบตัิของธำตุ และสำรประกอบ 
เปรยีบเทยีบสมบตัิของธำตุโลหะ ธำตุอโลหะ ธำตุก่ึงโลหะ และธำตุกมัมนัตรงัส ี
กำรแยกสำรด้วยวธิกีำรกรอง กำรตกผลึก กำรสกดั กำรกล ั่น 
และโครมำโทรกรำฟี กำรเปลีย่นแปลงสมบตัิ 
มวลและพลงังำนเมือ่สำรเกิดปฏิกิรยิำเคมี กำรเขียนสมกำรเคมี 
ผลของสำรเคมีต่อชีวติและสิง่แวดลอ้ม กำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องปลอดภยั 
วธิกีำรป้องกนัและแก้ไขอนัตรำยทีเ่กิดจำกกำรใช้สำรเคมี 
ลกัษณะของชัน้หน้ำดิน สมบตัิของดิน และกระบวนกำรเกิดดิน 
กำรใช้ประโยชน์และปรบัปรงุคณุภำพของดิน 
และกระบวนกำรเกิดและลกัษณะองค์ประกอบของหิน สมบตัิของหิน 
ประเภทของหิน ลกัษณะทำงกำยภำพของแร ่กระบวนกำรเกิด 
ลกัษณะและสมบตัิของปิโตรเลยีม  ถ่ำนหิน หินน ้ำมนั  
กำรเกิดแหลง่น ้ำธรรมชำติ โครงสรำ้งองค์ประกอบของโลก 
กระบวนกำรเปลีย่นแปลงทำงธรณีวทิยำบนเปลอืกโลก  
กำรหำแรงลพัธ์ของแรงหลำยแรงในระนำบเดียวกนัทีก่ระท ำต่อวตัถุ  
วตัถุทีห่ยดุน่ิง หรอืเคลือ่นทีด่้วยควำมเร็วคงตวั ขนำดและทศิทำงของแรง 
ผลทีเ่กิดขึ้นกบัวตัถุเมือ่แรงลพัธ์ทีก่ระท ำต่อวตัถุเทำ่กบัศูนย์ 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สบืเสำะหำควำมรู ้
กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสบืค้นข้อมูล กำรอภิปรำย เพือ่ให้เกิดควำมคดิ 
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ สำมำรถสือ่สำรสิง่ทีเ่รยีนรู ้
มีควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจน ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในกำรด ำรงชีวติประ
จ ำวนั  
 มีจติวทิยำศำสตร์ มีคำ่นิยมทีเ่หมำะสม มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ มีวินยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ  
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 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ว 3.1ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3  
  มฐ.ว 3.2 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4มฐ.ว 4.1  ม.2/1,ม.2/2   
  มฐ.ว 6.1 
ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10 
 
 รวมทัง้หมด  19  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ว22102  วิทยำศำสตร์                                            
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำทดลอง วเิครำะห์ อธบิำย สงัเกต สำรอำหำร 
กำรทดสอบสำรอำหำร  พลงังำนจำกสำรอำหำร  
กำรใช้พลงังำนจำกอำหำรในกิจกรรมต่ำงๆควำมส ำคญัของสำรอำหำรต่อกำร
ด ำรงชีวติของมนุษย์และสตัว์ โครงสรำ้งหน้ำทีก่ำรท ำงำนของระบบยอ่ยอำหำร  
ระบบหมุนเวยีนเลอืด  ระบบหำยใจ  ระบบขบัถ่ำย  
ระบบสบืพนัธ์ของมนุษย์และสตัว์รวมท ัง้ระบบประสำทของมนุษย์  
และควำมสมัพนัธ์ของระบบประสำทในร่ำงกำยมนุษย์และสตัว์พฤติกรรมของ
มนุษย์และสตัว์ทีต่อบสนองต่อสิง่เรำ้ภำยนอกและภำยใน สำรเสพติด 
ผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำงๆในรำ่งกำย กำรป้องกนัตนเองจำกสำรเสพติด 
หลกักำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยชีีวภำพในกำรขยำยพนัธุ์ปรบัปรงุพนัธุ์แ
ละเพิ่มผลผลติของสตัว์  กำรสะทอ้นของแสง กำรหกัเหของแสง 
ควำมสว่ำงทีม่ีต่อมนุษย์และสิง่มีชีวติ กำรดูดกลืนแสงส ีกำรมองเห็นสขีองวตัถุ  
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบกำรสบืคน้ข้อมูลและกำรอภิปรำย 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ รกัชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ มีวินยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ  

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ว1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6 
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  มฐ.ว5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
 รวมทัง้หมด  9  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

23101  วทิยำศำสตร์                                             
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                 เวลำ   60  ช ั่วโมง  1.5  
หน่วยกำรเรยีน 

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

ศึกษำ วเิครำะห์ ส ำรวจ สบืค้นข้อมูล และอธบิำย ควำมเรง่ 
ผลของแรงลพัธ์ทีท่ ำต่อวตัถุแรงกิรยิำและแรงปฏิกิรยิำระหว่ำงวตัถุ แรงพยงุข
องของเหลวทีก่ระท ำต่อวตัถุ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแรงเสยีดทำนสถิตกบัแรงเสยีดทำนจลน์ 
โมเมนต์ของแรง กำรเคลือ่นทีข่องวตัถุทีเ่ป็นแนวตรงและแนวโคง้  งำน  
พลงังำนจลน์  พลงังำนศกัย์โน้มถ่วง  กฎกำรอนุรกัษ์พลงังำน 
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมต่ำงศกัย์ กระแสไฟฟ้ำ ควำมต้ำนทำน 
ค ำนวณพลงังำนไฟฟ้ำของเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ  กำรต่อวงจรไฟฟ้ำในบ้ำนอย่ำงถูก
ต้อง ปลอดภยั และประหยดั  ตวัต้ำนทำน ไดโอด ทรำนซิสเตอร์ 
และทดลองต่อวงจรอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้นทีม่ีทรำนซิสเตอร์   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจติวทิยำศำสตร์ 
ในกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรแก้ปญัหำ มีควำมสำมำรถในกำรส ำรวจ 
ตรวจสอบ กำรสบืคน้ข้อมูล และกำรอภิปรำย 
 เพือ่ให้เกิดควำมรู ้ควำมคดิ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสือ่สำรสิง่ทีเ่รยีนรู ้
และน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวติและดูแลสิง่แวดล้อม 
มีคณุธรรม จริยธรรม คำ่นิยมทีเ่หมำะสม และเข้ำใจวำ่วทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั  
ให้ผู้เรยีนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซื่อสตัย์สุจรติ 
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มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย 
มีจติสำธำรณะ  
 

รหสัตวัชี้วดั 
มฐ.ว 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
มฐ.ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
มฐ.ว 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5  
มฐ.ว 8.1 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 
รวม  20  ตวัชี้วดั 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ว23102  วิทยำศำสตร์                                         
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2             จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 

………………………………………………………………………………………………….. 
ศึกษำวเิครำะห์ ส ำรวจ สบืคน้ข้อมูล 

และอธบิำยลกัษณะของโครโมโซมทีม่ีหน่วยพนัธกุรรมหรือยนีในนิวเคลยีส  ส
ำรพนัธกุรรมหรอืดีเอ็นเอ 
กระบวนกำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม โรคทำงพนัธุกรรมทีเ่กิดจำกควำ
มผิดปกติของยนีและโครโมโซม 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทอ้งถิ่นทีท่ ำให้สิง่มีชีวติด ำรงชีวิตอยูไ่ด้อย่ำงส
มดุล  ผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทีม่ีต่อมนุษย์ สตัว์ พืช 
และสิง่แวดล้อม ผลของเทคโนโลยชีีวภำพต่อกำรด ำรงชีวติของมนุษย์และสิง่แ
วดลอ้ม ระบบนิเวศต่ำง ๆ ในทอ้งถิ่น 
ควำมสมัพนัธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ  
ควำมสมัพนัธ์ของกำรถ่ำยทอดพลงังำนของสิง่มีชีวติในรปูของโซ่อำหำรและส
ำยใยอำหำร  วฏัจกัรน ้ำ วฏัจกัรคำร์บอน  
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ควำมส ำคญัทีม่ีต่อระบบนิเวศ  ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงขนำดของประช
ำกรในระบบนิเวศ สภำพปญัหำสิง่แวดล้อม 
ทรพัยำกรธรรมชำติในท้องถิ่นและแนวทำงในกำรแก้ไขปญัหำ  แนวทำงกำรร ั
กษำสมดุลของระบบนิเวศ  กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติอยำ่งย ั่งยืน  กำรใช้ทรพั
ยำกรธรรมชำติตำมปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ปญัหำสิง่แวดลอ้มและเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปญัหำ 
มีสว่นรว่มในกำรดูแลและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิ่นอย่ำงย ั่งยนื 
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงดวงอำทติย์ โลก 
ดวงจนัทร์และดำวเครำะห์อืน่ๆและผลทีเ่กิดขึ้นต่อสิง่แวดลอ้มและสิง่มีชีวติบน
โลก องค์ประกอบของเอกภพ กำแล็กซี และระบบสรุยิะ 
ระบุต ำแหน่งของกลุม่ดำวและน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยอีวกำศทีใ่ช้ส ำรวจอวกำศ วตัถุทอ้งฟ้ำ 
สภำวะอำกำศทรพัยำกรธรรมชำติ กำรเกษตร และกำรสือ่สำร 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจติวทิยำศำสตร์ 
ในกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรแก้ปญัหำ มีควำมสำมำรถในกำรส ำรวจ 
ตรวจสอบ กำรสบืคน้ข้อมูล และกำรอภิปรำย 

 เพือ่ให้เกิดควำมรู ้ควำมคดิ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสือ่สำรสิ่งทีเ่รยีนรู ้
และน ำควำมรูไ้ปใชประโยชน์ในกำรด ำรงชีวติและดูแลสิง่แวดล้อม 
มีคณุธรรม จริยธรรม คำ่นิยมทีเ่หมำะสม และเข้ำใจวำ่วทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั  
ให้ผู้เรยีนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ รกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซื่อสตัย์สุจรติ 
มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย 
มีจติสำธำรณะ  
 รหสัตวัชี้วดั   
 มฐ.ว 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 ม.3/5, ม.3/6 

    มฐ.ว 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4  
    มฐ.ว 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
    มฐ.ว 7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
    มฐ.ว 7.2 ม.3/1  
    มฐ.ว 8.1 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 

รวม  29  ตวัชี้วดั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20228  โครงงำนวทิยำศำสตร์ 1                    
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
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 ศึกษำ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล 
และอธบิำยลกัษณะของนกัวิทยำศำสตร์ 
กระบวนกำรท ำงำนของนกัวทิยำศำสตร์ กำรตัง้สมมติฐำนจำกปัญหำ 
หรอืสถำนกำรณ์ ออกแบบกำรทดลองก ำหนดและควบคมุตวัแปร 
ก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบตัิกำร ออกแบบวธิกีำรทดลอง เลอืกใช้อปุกรณ์ 
และกำรปฏิบตัิกำรทดลอง บนัทกึข้อมูล สรปุผลข้อมูล 
วเิครำะห์โครงงำนวทิยำศำสตร์ กำรคดิวำงแผนกำรทดลอง 
จดัท ำเคำ้โครงงำนวทิยำศำสตร์ กำรออกแบบดดัแปลงกำรทดลอง 
ก ำหนดวสัดุอปุกรณ์ต่ำงๆในกำรปฏิบตัิกิจกรรมแก้ปญัหำ 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจติวทิยำศำสตร์ในกำรสบืเสำะ
หำควำมรู ้
มีควำมสำมำรถในกำรคดิ  แก้ปญัหำ  กำรสือ่สำร  กำรใช้เทคโนโลย ี กำรสบืค้
นข้อมูลและกำรอภิปรำย 

เพือ่ให้เกิดควำมรู ้ควำมคดิ ควำมเข้ำใจ  ใฝ่เรยีนรู ้
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  สำมำรถสือ่สำรสิง่ทีเ่รยีนรู ้
น ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวติและดูแลสิง่แวดลอ้ม มีคณุธรรม 
จรยิธรรม คำ่นิยมทีเ่หมำะสมและเข้ำใจวำ่วทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลยสีงัคมและสิง่แวดลอ้มเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั มีจติวทิยำศำสตร์  
รกัชำติ ศำสน์ กษตัริย์ ซือ่สตัย์สุจรติ มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง 
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ  

 

ผลกำรเรยีนรู ้
                1.  เรียนรูล้กัษณะของนกัวิทยำศำสตร์ 
และกระบวนกำรท ำงำนของนกัวยิำศำสตร์ 

               2  ตัง้สมมติฐำนจำกปญัหำ หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ 
 
 3.   ออกแบบกำรทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐำนโดยมีกำรก ำหนดแล
ะควบคุมตวัแปรต่ำงๆ และก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบตัิกำรได้ 
 4.  ออกแบบวธิีกำรทดลอง เลือกใช้อปุกรณ์ 
และลงมือท ำกำรทดลองได้ 
 5.  บนัทึกข้อมูลทีส่ำมำรถ อ่ำนเข้ำใจง่ำย 
และสรุปผลของข้อมูลจำกกำรศึกษำทดลองได้ 
 6.  วเิครำะห์โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
และมีแนวคดิในกำรวำงแผนกำรทดลอง 
รวมถึงจดัท ำเค้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้ 
 7.  มีควำมคิดรเิริม่สรำ้งสรรค์ในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
กำรออกแบบหรือดดัแปลงกำรทดลอง 
ตลอดจน วสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรท ำกิจกรรมแก้ปัญหำ 
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 8.  มีทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จติวิทยำศำสตร์ 
และควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำโดยใช้วธิีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

   รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20229  โครงงำนวทิยำศำสตร์ 2                                
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
เวลำ  40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษำ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล 
และอธบิำยควำมหมำยและลกัษณะของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
กำรก ำหนดตวัแปรในโครงงำนประเภททดลอง ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ 
แหลง่ข้อมูลทำงวทิยำศำสตร์  กำรคดิและเลอืกหวัข้อเรือ่ง 
ทีจ่ะท ำโครงงำนวทิยำศำสตร์ 
กำรเขียนเคำ้โครงย่อและกำรปฏิบตัิกำรทดลองเบื้องต้น 
กำรวำงแผนและกำรออกแบบกำรทดลอง  กำรเขียนเคำ้โครงเรือ่งทีศ่ึกษำฉบบั
สมบูรณ์ 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจติวทิยำศำสตร์ในกำรสบืเสำะ
หำควำมรู ้
มีควำมสำมำรถในกำรคดิ  แก้ปญัหำ  กำรสือ่สำร  กำรใช้เทคโนโลย ี  กำรสบื
คน้ข้อมูลและกำรอภิปรำย 

เพือ่ให้เกิดควำมรู ้ควำมคดิ ควำมเข้ำใจ  ใฝ่เรยีนรู ้
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  สำมำรถสือ่สำรสิง่ทีเ่รยีนรู ้ น ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ใน
กำรด ำรงชีวติและดูแลสิง่แวดลอ้ม มีคณุธรรม จริยธรรม 
คำ่นิยมทีเ่หมำะสมและเข้ำใจว่ำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยสีงัคมและสิง่แวดลอ้มเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ มีวินยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทย มีจติสำธำรณะ 

  
ผลกำรเรยีนรู ้

                1.  วเิครำะห์และสรปุสำระส ำคญัของโครงงำนวิทยำศำสตร์แต่ละปร
ะเภท 

                2.  ศึกษำสบืค้นข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีจำกแหล่งเรียนรูต้่
ำงๆ 
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                3.  คดิและเลือกเรือ่งส ำหรบัท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะ
สม 

                4.  เขียนเค้ำโครงยอ่และปฏิบตัิกำรทดลองเบื้องต้น 
เพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ของวิธกีำรทดลองและอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ในกำรศึกษำเรือ่
งนั้น 

                5.  เขียนเค้ำโครงของเรือ่งทีจ่ะศึกษำได้ครบทุกข ั้นตอนและมีควำม
เป็นไปได้สงู 

  รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20215  ฟิสกิส์เพิ่มเติม 1                    กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ศึกษำ  สงัเกต  อธบิำย  ทดลอง  อภิปรำยผล  สบืคน้  บอกประโยชน์  
กำรอธบิำยบทน ำ  ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ  ฟิสิกส์  
ปรมิำณกำยภำพและหน่วย  กำรทดลองในวชิำฟิสกิส์  
ควำมไม่แน่นอนในกำรวดั  เลขนยัส ำคญั  กำรบนัทึกผลกำรค ำนวณ  
กำรวเิครำะห์ผลกำรทดลอง  กำรเคลือ่นทีแ่นวตรง  
ปรมิำณต่ำงๆของกำรเคลือ่นที ่ กำรวดัอตัรำเร็วของกำรเคลือ่นทีใ่นแนวตรง  
ควำมเรง่  
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกรำฟควำมเร็วเวลำกบัระยะทำงส ำหรบักำรเคลือ่นทีใ่นแ
นวตรง  
สมกำรส ำหรบัค ำนวณหำปรมิำณต่ำงๆของกำรเคลือ่นทีแ่นวตรงด้วยควำมเรง่
คงตวั  แรงและกฎกำรเคลือ่นที ่ แรง  
กำรหำแรงลพัธ์ของแรงสองแรงทีท่ ำมุมต่อกนั  กฎกำรเคลือ่นที ่ น ้ำหนกั  
แรงเสยีดทำน  กำรเคลือ่นทีแ่บบต่ำงๆ  
กำรน ำกฎกำรเคลือ่นทีข่องนิวตนัไปใช้  กำรเคลือ่นทีแ่บบโปรเจคไทล์  
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กำรเคลือ่นทีแ่บบวงกลมด้วยอตัรำเร็วคงตวั  
กำรเคลือ่นทีแ่บบฮำร์มอนิกส์อย่ำงง่ำย 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู้  
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  อธบิำยเกีย่วกบัธรรมชำติของวชิำฟิสิกส์  
ปรมิำณและหน่วยในระบบเอส ไอ 
  2.  อธบิำยกำรวดัปรมิำณต่ำงๆ  
ต้องพิจำรณำควำมคลำดเคลือ่นในกำรวดั   
มำพิจำรณำในกำรน ำเสนอผลกำรเขียนกรำฟรวมทัง้มีทกัษะในกำรเขียนรำยง
ำนผลกำรทดลอง   3.  
อธบิำยกำรเคลือ่นทีใ่นแนวตรงและปรมิำณทีเ่กีย่วข้อง 
  4.  อธบิำยควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรกระจดั  
ควำมเร็วและควำมเรง่ของกำรเคลือ่นทีข่องวตัถุในแนวตรงทีม่ีควำมเรง่คงตวั 
  5.  อธบิำยแรงและแรงลพัธ์ของแรงหลำยแรง 
  6.  
อธบิำยกฎกำรเคลือ่นทีข่องนิวตนัและกำรใช้อธบิำยกำรเคลือ่นทีข่องวตัถุ 
  7.  อธบิำยแรงเสยีดทำนระหวำ่งผิวสมัผสัของวตัถุคูห่น่ึงๆ 
  8.  วเิครำะห์และอธบิำยกำรเคลือ่นทีแ่บบโปรเจคไทล์ 
  9.  วเิครำะห์และอธบิำยกำรเคลือ่นทีแ่บบวงกลม 
  10.  วเิครำะห์และอธบิำยกำรเคลือ่นทีแ่บบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย 
 
  
 รวมทัง้หมด  10  ผลกำรเรียนรู ้

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20218  ฟิสกิส์เพิ่มเติม 2                    กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
งำนและพลงังำน  แรงและงำน  พลงังำน  กฎกำรอนุรกัษ์พลงังำนกล  

กำรประยกุต์กฎกำรอนุรกัษ์พลงังำน  ก ำลงั  เรือ่งกล  แหลง่พลงังำน  

โมเมนต์ของแรง ควำมสมัพนัธ์ของอณุหภูมิต่ำงๆ คอื องศำเซลเซียส 
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องศำฟำเรนไฮต์ องศำโรเมอร์ และเคลวิน กำรถ่ำยโอนพลงังำน 

กำรน ำควำมรอ้น กำรพำควำมรอ้น และกำรแผ่รงัสคีวำมรอ้น 

พลงังำนควำมรอ้นกบักำรเปลีย่นสถำนะ 

พลงังำนควำมรอ้นทีท่ ำให้เปลีย่นอุณหภูมิ ควำมหนำแน่นควำมถ่วงจ ำเพำะ 

แรงลอยตวัและหลกัของอำร์คมิิดิส 

 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  อธบิำยงำน ก ำลงั พลงังำน พลงังำนจลน์ พลงังำนศกัย์ 
กฎกำรอนุรกัษ์พลงังำน เครือ่งกล โมเมนต์ของแรง 
  2. อธบิำยควำมสมัพนัธ์ของอณุหภูมิต่ำงๆ คอื องศำเซลเซียส 
องศำฟำเรนไฮต์ องศำโรเมอร์ และเคลวิน 
  3. อธบิำยเกีย่วกบักำรถ่ำยโอนพลงังำน ได้แก่ กำรน ำควำมรอ้น 
กำรพำควำมรอ้น และกำรแผ่รงัสคีวำมรอ้น 
  4. อธบิำยเกีย่วกบัพลงังำนควำมรอ้นกบักำรเปลีย่นสถำนะ 
พลงังำนควำมรอ้นทีท่ ำให้เปลีย่นอุณหภูมิ 
  5. อธบิำยเกีย่วกบัควำมหนำแน่นควำมถ่วงจ ำเพำะ 
แรงลอยตวัและหลกัของอำร์คมิิดิส 
 
   
  
 รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20221  ฟิสกิส์เพิ่มเติม 3                   
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
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ศึกษำ  สงัเกต  อธบิำย  ทดลอง  อภิปรำยผล  สบืคน้  บอกประโยชน์  

คณุสมบตัิของแสง ภำพจรงิ ภำพเสมือน กำรสะทอ้นของแสงบนกระจกเงำรำบ 

กำรสะท้อนของแสงบมกระจกทรงโคง้ กำรหกัเหของแสง 

กำรหกัเหของแสงเมือ่ผ่ำนเลนส์ ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กีย่วกบักำรหกัเหของแสง  

 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. อธบิำยคณุสมบตัิของแสง ภำพจรงิ ภำพเสมือน  
 2. อธบิำยเกีย่วกบักำรสะท้อนของแสงบนกระจกเงำรำบ 
กำรสะท้อนของแสงบมกระจกทรงโคง้ 3. 
อธบิำยเกี่ยวกบักำรหกัเหของแสง และ กำรหกัเหของแสงเมือ่ผ่ำนเลนส์  
 4. อธบิำยเกีย่วกบัปรำกฏกำรณ์ทีเ่กีย่วกบักำรหกัเหของแสง 
รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20225  ฟิสกิส์เพิ่มเติม 4                 
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
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ศึกษำ  สงัเกต  อธบิำย  ทดลอง  อภิปรำยผล  สบืคน้  บอกประโยชน์  
เกีย่วกบัไฟฟ้ำกระแสตรง ไฟฟ้ำกระแสสลบั ประจฟุฟ้ำ 
แหลง่ก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำ ควำมต่ำงศกัย์ แรงเคลือ่นไฟฟ้ำ 
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ กำรน ำไฟฟ้ำ กำรต่อวงจรควำมต้ำนทำน กฎของโอห์ม 
วงจรไฟฟ้ำ ก ำลงัไฟฟ้ำ กำรค ำนวณหำคำ่ไฟ อปุกรณ์อเิลกทรอนิกส์ 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. อธบิำยเกีย่วกบัไฟฟ้ำกระแสตรง ไฟฟ้ำกระแสสลบั ประจฟุฟ้ำ 
แหลง่ก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำ 
 2. อธบิำยเกียวกบัควำมต่ำงศกัย์ แรงเคลือ่นไฟฟ้ำ ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 
 3. อธบิำยเกีย่วกบักำรน ำไฟฟ้ำ กำรต่อวงจรควำมต้ำนทำน 
 4. อธบิำยเกีย่วกบักฎของโอห์ม  
 5. อธบิำยเกีย่วกบัก ำลงัไฟฟ้ำ กำรค ำนวณหำคำ่ไฟ 
อปุกรณ์อเิลกทรอนิกส์ 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20216  เคมีเพิ่มเติม 1                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
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 ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล ทดลอง 
สรำ้งแบบจ ำลองและอธบิำยองค์ประกอบสมบตัิของธำตุ และสำรประกอบ 
เปรยีบเทยีบสมบตัิของธำตุโลหะ ธำตุอโลหะ ธำตุก่ึงโลหะ และธำตุกมัมนัตรงัส ี 
สำรประกอบ กำรหำอนุภำคมูลฐำนของอะตอม  
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงอเิล็กตรอน โปรตรอน นิวตรอน สถำนะของสำร 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. สรำ้งแบบจ ำลองและอธบิำยองค์ประกอบสมบตัิของธำตุ 
และสำรประกอบ  
 2. อธบิำยเปรียบเทยีบสมบตัิของธำตุโลหะ ธำตุอโลหะ ธำตุก่ึงโลหะ 
และธำตุกมัมนัตรงัสี 
 3. กำรหำอนุภำคมูลฐำนของอะตอม  ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงอเิล็กตรอน 
โปรตรอน นิวตรอน สถำนะของสำร 
 
รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20219  เคมีเพิ่มเติม 2                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
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…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล ทดลอง เกีย่วกบั 
กำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพ และกำรเปลีย่นแปลงทำงเคมี สถำนะของสำร 
กำรเปลีย่นสถำนะของสำร จดุหลอมเหลว จดุเยอืกแข็ง จดุเดือน จดุควบแน่น 
ปฏิกิรยิำเคมีของสำร กำรเขียนสมกำรเคมี  
ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
สมบตัิของสำร สำรเน้ือเดียว สำรเน้ือผสม กำรจ ำแนกสำรละลำย แขวนลอย 
และคอลลอยด์ 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. อธบิำยเกีย่วกบั กำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพ 
และกำรเปลีย่นแปลงทำงเคมี 
 2. อธบิำยสถำนะของสำร กำรเปลีย่นสถำนะของสำร จดุหลอมเหลว 
จดุเยอืกแข็ง จดุเดือด จดุควบแน่น  
 3. อธบิำยเกีย่วกบัปฏิกิรยิำเคมีของสำร กำรเขียนสมกำรเคมี 
ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำร 
เกิดปฏิกิรยิำเคมี 
 4. อธบิำยสมบตัิของสำร สำรเน้ือเดียว สำรเน้ือผสม 
กำรจ ำแนกสำรละลำย แขวนลอย และคอลลอยด์ 
 รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
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ว20223  เคมีเพิ่มเติม 3                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล สำรละลำย ตวัท ำละลำย ตวัถูกละลำย 
สมบตัิของสำรละลำย ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อกำรละลำยของสำร 
ควำมเข้มข้นของสำรละลำย รอ้ยละโดยมวล รอ้ยละโดยปรมิำตร 
รอ้ยละโดยมวลต่อปรมิำตร กำรเตรียมสำรละลำยโดยวิธกีำรเจือจำงสำร 
กำรเตรยีมสำรละลำยโดยวิธกีำรผสมสำรละลำย 
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. อธบิำยเกีย่วกบั สำรละลำย ตวัท ำละลำย ตวัถูกละลำย 
สมบตัิของสำรละลำย ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อกำรละลำยของสำร  
 2. อธบิำยควำมเข้มข้นของสำรละลำย รอ้ยละโดยมวล 
รอ้ยละโดยปรมิำตร รอ้ยละโดยมวลต่อปรมิำตร  
 3. อธบิำยเกีย่วกบักำรเตรยีมสำรละลำยโดยวธิกีำรเจือจำงสำร 
กำรเตรยีมสำรละลำย 
โดยวิธกีำรผสมสำรละลำย  
  
 รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
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ว20226  เคมีเพิ่มเติม 4                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล สำรละลำยกรด กรดแก่ กรดออ่น 
กำรแบ่งชนิดของกรด สมบตัิของสำรละลำยกรดทีส่ ำคญั สำรละลำยเบส 
เบสแก่ เบสออ่น สมบตัิของสำรละลำยเบสทีส่ ำคญั  
กรดอินทรยี์ และ กรดอนินทรีย์ ควำมแรงของกรด เบส 
กำรตรวจสอบควำมเป็นกรดเบสของสำรละลำย  
ปฏิกิรยิำสะเทิน เทคนิคกำรแยกสำร กำรกรอง กำรระเหยแห้ง 
กำรสกดัด้วยตวัท ำละลำย กำรกล ั่นแบบธรรมดำ กำรกล ั่นล ำดบัสว่น 
กำรตกผลกึ สำรละลำยอิม่ตวั สำรละลำยไม่อิม่ตวั 
กำรสกดัโดยกำรกล ั่นด้วยไอน ้ำ กำรแยกสำรโดยใช้กรวยแยก โครมำโทกรำฟี 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. อธบิำยเกีย่วกบั สำรละลำยกรด กรดแก่ กรดออ่น 
กำรแบ่งชนิดของกรด สมบตัิของสำรละลำยกรดทีส่ ำคญั สำรละลำยเบส 
เบสแก่ เบสออ่น สมบตัิของสำรละลำยเบสทีส่ ำคญั  
 2. อธบิำยกรดอินทรยี์ และ กรดอนินทรยี์ ควำมแรงของกรด เบส 
 3. อธบิำยเกีย่วกบักำรตรวจสอบควำมเป็นกรดเบสของสำรละลำย 
ปฏิกิรยิำสะเทิน  
 4. อธบิำยและท ำกำรทดลอง กำรกรอง กำรระเหยแห้ง 
กำรสกดัด้วยตวัท ำละลำย กำรกล ั่นแบบธรรมดำ กำรกล ั่นล ำดบัสว่น 
กำรตกผลกึ สำรละลำยอิม่ตวั สำรละลำยไม่อิม่ตวั 
กำรสกดัโดยกำรกล ั่นด้วยไอน ้ำ กำรแยกสำรโดยใช้กรวยแยก โครมำโทกรำฟี 
  
 รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20226  ชีววทิยำเพิ่มเติม 1                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูลชีววทิยำและธรรมชำติของสิง่มีชีวติ 

กำรตัง้ปญัหำ 
กำรตัง้สมมติฐำน กำรตรวจสอบสมมติฐำน 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรทดลอง 
ลกัษณะของสิง่มีชีวติ กำรจดัระบบ สำรเคมีในสิง่มีชีวติ คำร์โบไฮเดรต  

โปรตีน ไขมนั 
 วติำมิน แรธ่ำตุ้ โครงสรำ้งเซลล์  โพรคำริโอต   ยคูำริโอต  

สว่นประกอบและกำรใช้กล้องจลุทรรศน์ 
กำรล ำเลยีงสำรผ่ำนเซลล์ 

 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้

 1. อธบิำยเกีย่วกบั กำรตัง้ปญัหำ กำรตัง้สมมติฐำน 
กำรตรวจสอบสมมติฐำน กำรวเิครำะห์ข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรทดลอง 
ลกัษณะของสิง่มีชีวติ กำรจดัระบบ 

 2. อธบิำยเกีย่วกบั สำรเคมีในสิง่มีชีวติ คำร์โบไฮเดรต  โปรตีน ไขมนั 
 วติำมิน แรธ่ำตุ้  
 3. อธบิำย ระบุ และเปรียบเทยีบ โครงสรำ้งเซลล์  โพรคำริโอต   
ยคูำริโอต  
 4. อธบิำย ระบุ สว่นประกอบและกำรใช้กล้องจลุทรรศน์ 
 5. อธบิำยเกีย่วกบักำรล ำเลยีงสำรผ่ำนเซลล์ได้  
  
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20220  ชีววทิยำเพิ่มเติม 2                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล โครงสรำ้งภำยนอก ภำยใน หน้ำที ่
ของรำก ล ำต้น ใบ ระบบล ำเลยีงของพืช 
กระบวนกำรสงัเครำะห์ด้วยแสงของพืช กำรคำยน ้ำของพืช โครงสรำ้งดอก 
ประเภทของผล ส่วนประกอบและโครงสรำ้งของเมล็ด กำรสบืพนัธุ์ของพืช 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้

 1. อธบิำยเกีย่วกบั โครงสรำ้งภำยนอก ภำยใน หน้ำที ่ของรำก ล ำต้น ใบ
  

 2. อธบิำยเกีย่วกบั กำรล ำเลยีงน ้ำ แรธ่ำตุ และอำหำรของพืช 
 3. อธบิำย ระบุ และเปรียบเทยีบ โครงสรำ้งดอก 
ประเภทของผลส่วนประกอบและ 
โครงสรำ้งของเมล็ด 
 4. อธบิำยเกีย่วกบักำรสบืพนัธุ์แบบอำศยัเพศ และ ไม่อำศยัเพศของพืช 
 5. อธบิำยเกีย่วกบักำรขยำยพนัธุ์ของพืช  
  
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20226  ชีววทิยำเพิ่มเติม 3                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ สบืค้นข้อมูล สำรอำหำร 
กำรทดสอบสำรอำหำร  พลงังำนจำกสำรอำหำร  
กำรใช้พลงังำนจำกอำหำรในกิจกรรมต่ำงๆควำมส ำคญัของสำรอำหำรต่อกำร
ด ำรงชีวติของมนุษย์และสตัว์ โครงสรำ้งหน้ำทีก่ำรท ำงำนของระบบยอ่ยอำหำร  
ระบบหมุนเวยีนเลอืด  ระบบหำยใจ  ระบบขบัถ่ำย  
ระบบสบืพนัธ์ของมนุษย์และสตัว์รวมท ัง้ระบบประสำทของมนุษย์  
และควำมสมัพนัธ์ของระบบประสำทในร่ำงกำยมนุษย์และสตัว์พฤติกรรมของ
มนุษย์และสตัว์ทีต่อบสนองต่อสิง่เรำ้ภำยนอกและภำยใน สำรเสพติด 
ผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำงๆในรำ่งกำย กำรป้องกนัตนเองจำกสำรเสพติด 
หลกักำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยชีีวภำพในกำรขยำยพนัธุ์ปรบัปรงุพนัธุ์แ
ละเพิ่มผลผลติของสตัว์  กำรสะทอ้นของแสง กำรหกัเหของแสง 
ควำมสว่ำงทีม่ีต่อมนุษย์และสิง่มีชีวติ กำรดูดกลืนแสงส ีกำรมองเห็นสขีองวตัถุ  
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้

 1. อธบิำยเกีย่วกบั กำรทดสอบสำรอำหำร  พลงังำนจำกสำรอำหำร  
กำรใช้พลงังำนจำกอำหำรในกิจกรรมต่ำงๆควำมส ำคญัของสำรอำหำรต่
อกำรด ำรงชีวติของมนุษย์และสตัว์  

 2. อธบิำยเกีย่วกบั โครงสรำ้งหน้ำทีก่ำรท ำงำนของระบบย่อยอำหำร   
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 3. อธบิำยเกีย่วกบั ระบบหมุนเวยีนเลอืดของมนุษย์และสตัว์   
 4. อธบิำย เกีย่วกบัระบบหำยใจ กำรแลกเปลีย่นแก๊ส 
 5. อธบิำยเกีย่วกบักระบวนกำรขบัถ่ำยของมนุษย์และสตัว์ 
สำรทีไ่ด้จำกกำรขบัถ่ำย 
 6. อธบิำย และ ระบุ 
เกีย่วกบัโครงสรำ้งและหน้ำทีข่องระบบสบืพนัธุ์ในมนุษย์ 
 7. อธบิำยเกีย่วกบักำรท ำงำนของระบบประสำทของมนุษย์และสตัว์ 
 8. อธบิำยเกีย่วกบัหน้ำที ่อวยัวะรบัสมัผสัคอื ตำ หู จมูก ลิ้น ผิวหนงั 
  
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20227  ชีววทิยำเพิ่มเติม 4                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
  
 ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์ 
สบืคน้ข้อมูลลกัษณะของโครโมโซมทีม่ีหน่วยพนัธกุรรมหรอืยีนในนิวเคลียส  
สำรพนัธกุรรมหรอืดีเอ็นเอ 
กระบวนกำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม โรคทำงพนัธุกรรมทีเ่กิดจำกควำ
มผิดปกติของยนีและโครโมโซม 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทอ้งถิ่นทีท่ ำให้สิง่มีชีวติด ำรงชีวิตอยูไ่ด้อย่ำงส
มดุล  ผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทีม่ีต่อมนุษย์ สตัว์ พืช 
และสิง่แวดล้อม ผลของเทคโนโลยชีีวภำพต่อกำรด ำรงชีวติของมนุษย์และสิง่แ
วดลอ้ม ระบบนิเวศต่ำง ๆ ในทอ้งถิ่น 
ควำมสมัพนัธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ  
ควำมสมัพนัธ์ของกำรถ่ำยทอดพลงังำนของสิง่มีชีวติในรปูของโซ่อำหำรและส
ำยใยอำหำร  วฏัจกัรน ้ำ วฏัจกัรคำร์บอน  
ควำมส ำคญัทีม่ีต่อระบบนิเวศ  ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงขนำดของประช
ำกรในระบบนิเวศ สภำพปญัหำสิง่แวดล้อม 
ทรพัยำกรธรรมชำติในท้องถิ่นและแนวทำงในกำรแก้ไขปญัหำ 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรทดลอง  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอข้อมูล   
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 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
ผลกำรเรยีนรู ้

 1. อธบิำยเกีย่วกบั 
ลกัษณะของโครโมโซมทีม่ีหน่วยพนัธุกรรมหรอืยนีในนิวเคลยีส  สำรพั
นธกุรรมหรอืดีเอ็นเอ 

 2. อธบิำยเกีย่วกบั 
กระบวนกำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม โรคทำงพนัธุกรรมทีเ่กิดจำ
กควำมผิดปกติของยนีและโครโมโซม 

 3. อธบิำยเกีย่วกบั 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทอ้งถิ่นทีท่ ำให้สิง่มีชีวติด ำรงชีวิตอยูไ่ด้อ
ยำ่งสมดุล   

 4. อธบิำย เกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ   
 5. อธบิำย 

เกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรถ่ำยทอดพลงังำนของสิง่มีชีวติในรปูของโ
ซ่อำหำรและสำยใยอำหำร 

 6. อธบิำย เกีย่วกบั วฏัจกัรน ้ำ วฏัจกัรคำร์บอน  
ควำมส ำคญัทีม่ีต่อระบบนิเวศ 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20222  สมัมนำวทิยำศำสตร์ 1                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1             จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

ศึกษำค้นคว้ำงำนวิจยั และเรือ่งทีน่่ำสนใจท ัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

ศึกษำกำรอำ่นกำรวเิครำะห์ สงัเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ 

และจบัประเด็นทีส่ ำคญัมำเรยีบเรยีงให้เข้ำใจและน ำเสนอผลกำรคน้ควำ้โดยวิ

ธใีห้สมัมนำด้วยกำรใช้สือ่มลัติมิเดีย 

        ศึกษำวธิีกำรตัง้ค ำถำม 

ตอบค ำถำมและกำรอภิปรำยในเรือ่งเกีย่วกบัวิทยำศำสตร์ 

เพือ่ให้เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจ มีทกัษะกระบวนกำร เจตคติ 

เห็นคณุคำ่ทำงวทิยำศำสตร์สำมำรถน ำควำมรูต้่ำงๆ 
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ทีไ่ด้จำกสมัมนำมำประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรน ำเสนองำนทีม่ีคณุภำพ

และน ำไปใช้ในกำรพฒันำประเทศต่อไป 

 

ผลกำรเรยีนรู ้
1 นกัเรยีนสำมำรถสบืคน้งำนวจิยั 

และเรือ่งทีน่่ำสนใจท ัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2. นกัเรยีนสำมำรถวเิครำะห์ สงัเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ 

และจบัประเด็นทีส่ ำคญัมำเรยีบเรยีงให้เข้ำใจและน ำเสนอผลกำรคน้ควำ้
โดยวิธใีห้สมัมนำด้วยกำรใช้สือ่มลัติมิเดีย 

3. 
นกัเรยีนสำมำรถตัง้ค ำถำมตอบค ำถำมและกำรอภิปรำยในเรือ่งเกีย่วกบั
วทิยำศำสตร์ เพือ่ให้เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจ มีทกัษะกระบวนกำร เจตคติ 
เห็นคณุคำ่ทำงวทิยำศำสตร์ 

รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ว20218  สมัมนำวทิยำศำสตร์ 2                    
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

ศึกษำค้นคว้ำงำนวิจยั และเรือ่งทีน่่ำสนใจท ัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

ศึกษำกำรอำ่นกำรวเิครำะห์ สงัเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ 
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และจบัประเด็นทีส่ ำคญัมำเรยีบเรยีงให้เข้ำใจและน ำเสนอผลกำรคน้ควำ้โดยวิ

ธใีห้สมัมนำด้วยกำรใช้สือ่มลัติมิเดีย 

        ศึกษำวธิีกำรตัง้ค ำถำม 

ตอบค ำถำมและกำรอภิปรำยในเรือ่งเกีย่วกบัวิทยำศำสตร์ 

เพือ่ให้เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจ มีทกัษะกระบวนกำร เจตคติ 

เห็นคณุคำ่ทำงวทิยำศำสตร์สำมำรถน ำควำมรูต้่ำงๆ 

ทีไ่ด้จำกสมัมนำมำประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรน ำเสนองำนทีม่ีคณุภำพ

และน ำไปใช้ในกำรพฒันำประเทศต่อไป 

 

ผลกำรเรยีนรู ้
1 นกัเรยีนสำมำรถสบืคน้งำนวจิยั 

และเรือ่งทีน่่ำสนใจท ัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2. นกัเรยีนสำมำรถวเิครำะห์ สงัเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ 

และจบัประเด็นทีส่ ำคญัมำเรยีบเรยีงให้เข้ำใจและน ำเสนอผลกำรคน้ควำ้
โดยวิธใีห้สมัมนำด้วยกำรใช้สือ่มลัติมิเดีย 

3. 
นกัเรยีนสำมำรถตัง้ค ำถำมตอบค ำถำมและกำรอภิปรำยในเรือ่งเกีย่วกบั
วทิยำศำสตร์ เพือ่ให้เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจ มีทกัษะกระบวนกำร เจตคติ 
เห็นคณุคำ่ทำงวทิยำศำสตร์ 

รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ 

ศำสนำ และวฒันธรรม 



87 
 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 

ระดบัช ั้
น 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 2 

วิชำพื้นฐำน 
หน่วยกิ
ต 

ชั่วโม
ง   

หน่วยกิ
ต 

ชั่วโม
ง 

ม.1 
ส21101  
สงัคมศึกษำ 1.5 60 

ส21102 
สงัคมศึกษำ 1.5 60 

  
ส21103  
ประวตัิศำสตร์ 0.5 20 

ส21104  
ประวตัิศำสตร์ 0.5 20 

ม.2 
ส22101  
สงัคมศึกษำ 1.5 60 

ส22102 
สงัคมศึกษำ 1.5 60 

  
ส221013  
ประวตัิศำสตร์ 0.5 20 

ส22104  
ประวตัิศำสตร์ 0.5 20 

ม.3 
ส23101  
สงัคมศึกษำ 1.5 60 

ส23102 
สงัคมศึกษำ 1.5 60 

  
ส23103  
ประวตัิศำสตร์ 0.5 20 

ส23104  
ประวตัิศำสตร์ 0.5 20 

  รวมพื้นฐำน 6.0 240 รวมพื้นฐำน 6.0 240 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 6.0 240 
รวมเวลำเรยีนท ัง้

สิ้น 6.0 240 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส21101  สงัคมศึกษำ                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1            จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 ศึกษำพระพุทธศำสนำและศำสนำอืน่ของสงัคมชำวไทย  ฝึกอธิบำย  
วเิครำะห์  เห็นคุณคำ่  ปฏิบตัิตน 
เข้ำรว่มพิธกีรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนำ  โดย 
สำระกำรเรยีนรูพุ้ทธประวตัิ  พุทธสำวก  สำวิกำ  กำรสงัคำยนำ  กำรเผยแผ่  
หลกัธรรมพระรตันตรยั  อรยิสจั 4พุทธศำสนสภุำษิต  กำรบรหิำรจติ  
ศำสนพิธ ี 
วนัส ำคญัทำงศำสนำและสรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัศำสนำอืน่เพือ่ให้เกิดควำมรู ้
ควำมเข้ำใจประวตัิ  ควำมส ำคญั  ศำสดำ  และปฏิบตัิตำมหลกัธรรม 
ศำสนพิธแีละเป็นศำสนิกชนทีด่ี  ศรทัธำยดึม ั่น 
ธ ำรงรกัษำพระพุทธศำสนำหรอืศำสนำอืน่ให้อยู่รว่มกนัอย่ำงสนัติสขุศึกษำ 
สำระส ำคญัของรฐัธรรมนูญรำชอำณำจกัรไทยและกฎหมำยคุม้ครองสทิธ ิ 
ฝึกอธบิำย วเิครำะห์ และปฏิบตัิตนตำมบทบญัญตัิ  
โดยสำระกำรเรยีนรูก้ฎหมำยคุม้ครอง  ประโยชน์  บทบำท  สิทธแิละหน้ำที ่ 
หลกักำร  เจตนำรมณ์  โครงสรำ้ง  สำระส ำคญั  
และอ ำนำจอธปิไตยของระบอบประชำธปิไตย   
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้ 
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรทำงสงัคม  
กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปญัหำ  
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ 
ลงมือท ำจรงิกระบวนกำรจดักำร กระบวนกำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยัเพือ่ให้เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจหลกัธรรมทำงพ
ระพุทธศำสนำ  สำมำรถน ำไปปฏิบตัิในกำรด ำเนินชีวติ  
น ำไปพฒันำแก้ปญัหำของตนเองและครอบครวั  รกัษำสิง่แวดล้อม   
 มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในด้ำนรกัชำติ  ศำสน์  กษตัริย์  ซือ่สตัย์  
สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำรธำรณะ    
 
 รหสัตวัชี้วดั   
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  มฐ. 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 
  มฐ. ส 1.2ม. 1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5 
มฐ. ส 2.1ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4 
มฐ. ส 2.2ม. 1/1,ม. 1/2,ม. 1/3 

 รวมทัง้หมด  23  ตวัชี้วดั 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ส21102  สงัคมศึกษำ         กลุม่สำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2                จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต เวลำ  
60  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ศึกษำ  วเิครำะห์  ส ำรวจเน้ือหำ  รวบรวมข้อมูล  
เครือ่งมือทำงภูมิศำสตร์  
เพือ่กำรสบืคน้ข้อมูลทำงกำยภำพและสงัคมของประเทศไทย  
อ ำเภออำกำศอ ำนวย  สภำพทั่วไปทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ฝึกเลอืกใช้  อธบิำย  วเิครำะห์  ส ำรวจและเลอืกใช้เครือ่งมือ   โดย 
สำระกำรเรยีนรู ้เครือ่งมือทำงภูมิศำสตร์  เสน้แบ่งเวลำ  ลกัษณะทำงกำยภำพ  
สงัคม  เศรษฐกิจ และกำรป้องกนัภยัธรรมชำติของเอเชีย ออสเตรเลยี 
โอเชียเนีย  เพือ่ให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจลกัษณะทำงกำยภำพ  
และควำมสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชำติ  
ใช้แผนทีแ่ละเครือ่งมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำวเิครำะห์ สรุป 
กำรสรำ้งสรรค์วฒันธรรม  มีจติส ำนึก 
และมีส่วนรว่มในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม  
เพือ่กำรพฒันำทีย่ ั่งยืนศึกษำ  
หลกักำรทำงเศรษฐศำสตร์อย่ำงเหมำะสมกบัชีวติประจ ำวนั  ฝึกอธบิำย  
วเิครำะห์  ยกตวัอย่ำง  ระบุปจัจยั และอภิปรำยกฎหมำยคุม้ครองผู้บรโิภค  
โดย สำระกำรเรยีนรู ้ หลกักำรเศรษฐศำสตร์  ควำมหมำย  ควำมส ำคญั  
หลกักำรบรโิภค  เศรษฐกิจพอเพียง  สถำบนักำรเงิน  อปุสงค์ อุปทำน 
และกฎหมำยทรพัย์สินทำงปญัญำ  เพือ่ให้เข้ำใจกำรจดักำรทรพัยำกร  
หลกักำรเศรษฐกิจพอเพียง  สถำบนัทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ  
ในกำรผลติและกำรบรโิภค  
กำรใช้ทรพัยำกรทีม่ีอยูจ่ ำกดัได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและคุม้คำ่  
ต่อกำรด ำรงชีวติอยำ่งมีดุลยภำพ ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจ และ 
ควำมจ ำเป็นของกำรร่วมมือกนัทำงเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
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 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้ 
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรทำงสงัคม  
กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปญัหำ  
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ 
ลงมือท ำจรงิกระบวนกำรจดักำร กระบวนกำรเรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยัเพือ่ให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ  
ระบบและสถำบนัทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจ  
และควำมจ ำเป็นของกำรร่วมมือกนัทำงเศรษฐกิจในสงัคมโลก  
สำมำรถบรหิำรจดักำรทรพัยำกรในกำรผลติและกำรบริโภค  
กำรใช้ทรพัยำกรทีม่ีอยูอ่ย่ำงจ ำกดัได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและคุ้มคำ่  
รวมท ัง้เข้ำใจหลกักำรของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพือ่กำรด ำรงชีวติอย่ำงมีดุลยภำพ
 เพือ่ให้เกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งมนุษย์กบัสภำพแวด
ลอ้มทำงกำยภำพทีก่่อให้เกิดกำรสรำ้งสรรค์วฒันธรรม   
 มีจติส ำนึก  และมีสว่นร่วมในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรและสิง่แวดลอ้ม  
เพือ่กำรพฒันำทีย่ ั่งยืน มีควำมรกัชำติ  ศำสน์  กษตัรยิ์  ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวินยั  
ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  
มีจติสำรธำรณะ    
 รหสัตวัชี้วดั     มฐ. ส 5.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3    มฐ. ส 5.2ม. 1/1, 
ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4 

        มฐ. ส 3.1ม. 1/1, ม. 1/2, ม.1/3   มฐ. ส 3.2 ม. 1/1, 
ม. 1/2, ม. 1/3 

 รวมทัง้หมด  13  ตวัชี้วดั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส22101  สงัคมศึกษำ                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำ รวบรวม วเิครำะห์  น ำเสนอ  อภิปรำย 
เรือ่งรำวเกีย่วกบักำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำสูป่ระเทศเพือ่นบ้ำน  
บอกควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำหรอืศำสนำทีต่นนบัถือทีช่่วยเสรมิสรำ้งค
วำมเข้ำใจอนัดีกบัประเทศเพือ่นบ้ำน เห็นควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 
หรอืศำสนำทีต่นนบัถือในฐำนะทีเ่ป็นรำกฐำนของวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของชำ
ติและมรดกของชำติ เพือ่น ำไปพฒันำชุมชน  
พุทธประวตัิหรือประวตัิของศำสดำของศำสนำทีต่นนบัถือตำมทีก่ ำหนด 
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โครงสรำ้งและสำระโดยสงัเขปของพระไตรปิฎกหรือคมัภีร์ของศำสนำทีต่นนบั
ถือหลกัธรรมและข้อธรรมส ำคญัในกรอบอรยิสจั 4 
หรอืหลกัธรรมของศำสนำทีต่นนบัถือตำมทีก่ ำหนด 
กำรปฏิบตัิตนตำมหลกัธรรมทำงศำสนำ 
กำรฝึกจติเพือ่เจรญิปญัญำตำมหลกัอำนำปำนสติ  สวดมนต์ กลำ่วค ำแผ่เมตตำ  
เพือ่กำรด ำรงตนอย่ำงเหมำะสมในกระแสกำรเปลีย่นแปลงของโลก 
และกำรอยูร่่วมกนัอย่ำงสนัติสขุ คณุคำ่ของศำสนพิธ ี
ค ำสอนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัควำมส ำคญัทำงศำสนำ ควำมแตกต่ำงของศำสนพิธ ี
เห็นคณุคำ่ของมำรยำทชำวพุทธตำมแนวปฏิบตัิตน 
อยำ่งเหมำะสมต่อบุคคลต่ำง ๆ ในทศิ 6  
อธบิำยค ำสอนและแนวปฏิบตัิตนเข้ำรว่มพิธีกรรมในวนัส ำคญัทำงพระพุทธศำ
สนำและของศำสนำอืน่ๆ เพือ่น ำไปสูก่ำรยอมรบัและควำมเข้ำใจซึ่งกนัและกนั 
ศึกษำ อธบิำย กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัตนเองครอบครวั ชุมชนและประเทศ 
เห็นคณุคำ่ในกำรปฏิบตัิตนตำมบทบำท 
หน้ำทีใ่นกำรเป็นพลเมืองดีตำมวถิีประชำธปิไตย  วเิครำะห์บทบำท  
ควำมส ำคญัและควำมสมัพนัธ์ของสถำบนัทำงสงัคมอธบิำยควำมคลำ้ยคลงึและ
ควำมแตกต่ำงของวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภำคเอเชีย 
เพือ่น ำไปสูค่วำมเข้ำใจอนัดีระหว่ำงกนั 
อธบิำยกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย 
วเิครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมืองกำรปกครองทีม่ีผลกระทบต่อสงัคมไทยส
มยัปจัจบุนั 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรคดิ  ทกัษะกำรรวบรวมข้อมูล  
ทกัษะกำรสรำ้งควำมรู ้ ทกัษะกำรสรปุทกัษะกำรวเิครำะห์และสงัเครำะห์  
ทกัษะกำรจดัและปรบัโครงสรำ้ง  ทกัษะกำรประยกุต์ใช้  ทกัษะกำรตีควำม 
ทกัษะกำรสรปุย่อ  ทกัษะกำรน ำควำมรูไ้ปใช้  ทกัษะกำรเชือ่มโยง 
ทกัษะกำรจดัระเบียบ ทกัษะกำรเปรยีบเทยีบ ทกัษะกระบวนกำรตดัสนิใจ  
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์รกัชำติ  ศำสน์  
กษตัรยิ์ซือ่สตัย์สุจรติ  
มีวนิยัใฝ่เรยีนรูอ้ยูอ่ย่ำงพอเพียงมุ่งม ั่นในกำรท ำงำนรกัควำมเป็นไทย  
และมีจติสำรธำรณะ   
 รหสัตวัชี้วดั   มฐ. ส1.1ม. 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    มฐ. ส.1.2ม.2/1,ม. 
2/2,ม. 2/3,ม. 2/4,ม. 2/5  มฐ. ส.2.1  ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4  มฐ. 
ส.2.2  ม.2/1, ม. 2/2   
รวมทัง้หมด  22  ตวัชี้วดั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 



92 
 

ส22102  สงัคมศึกษำ                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 ศึกษำและวเิครำะห์เรือ่งรำวเกีย่วกบั 
ปจัจยัทีม่ีผลต่อกำรลงทนุและกำรออม ปจัจยักำรผลติสินคำ้และบรกิำร  
เสนอแนวทำงกำรผลติในทอ้งถิ่นตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงอภิปรำยแ
นวทำงกำรคุม้ครองสิทธขิองตนเองในฐำนะผู้บริโภค  
อภิปรำยระบบเศรษฐกิจต่ำงๆ  
ยกตวัอย่ำงกำรสะท้อนให้เห็นกำรพึ่งพำอำศยักนัและแข่งขนักนัทำงเศรษฐกิจใ
นภูมิภำคเอเชียวเิครำะห์กำรกระจำยของทรพัยำกรในโลก 
ทีส่ง่ผลต่อควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
และกำรแข่งขนักำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศทีส่ง่ผลต่อคุณภำพสนิค้ำปริ
มำณกำรผลติและรำคำสนิค้ำ  ใช้เครือ่งมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวมข้อมูล  
วเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ลกัษณะทำงกำยภำพ 
และสงัคมของทวปียุโรปและแอฟรกิำ  
กำรก่อเกิดสิง่แวดล้อมใหม่ทำงสงัคมอนัเป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธรรม
ชำติและทำงสงัคมของทวปียุโรปและแอฟรกิำ 
ระบุกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในทวปียุโรปและอเมรกิำ 
สำเหตุและผลกระทบทีป่ระเทศไทยได้รบัจำกกำรเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอ้มในยุ
โรปและแอฟรกิำ 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร ทกัษะกระบวนกำรคดิ  ทกัษะกำรวเิครำะห์  
ทกัษะกำรเปรยีบเทยีบ ทกัษะกำรให้เหตุผล  ทกัษะกำรสรำ้งควำมรู ้
ทกัษะกำรรวบรวมข้อมูล  ทกัษะกำรส ำรวจค้นหำ  ทกัษะกำรเชือ่มโยง  
ทกัษะกำรประยกุต์ใช้ควำมรู ้ทกัษะกำรส ำรวจ    
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์รกัชำติ  ศำสน์  กษตัริย์ 
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยัใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำรธำรณะ   

 รหสัตวัชี้วดั 
มฐ. ส3.1  ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม.2/4 
มฐ. ส3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
มฐ. ส 5.1  ม.2/1, ม. 2/2 
มฐ. ส 5.2 ม.2/1, ม.2/2, ม. 2/3,ม.2/4 

 รวมทัง้หมด  14  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ส23101  สงัคมศึกษำ                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

 ศึกษำ วเิครำะห์  ควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ  พุทธประวตัิ  
ประวตัิพุทธสำวก  พุทธสำวิกำ  และชำวพุทธตวัอยำ่ง  หลกัธรรม  
หน้ำทีแ่ละมรรยำทชำวพุทธ  วธิีกำรบรหิำรจติ  เจรญิปญัญำ  
วนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำและศำสนพิธ ี 
สมัมนำพระพุทธศำสนำกบัเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจและตระห
นกัถึงกำรปฏิบตัิตนในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของสงัคม  
ปฏิบตัิตนตำมหลกัศำสนำทีต่นนบัถือและมีแนวคดิทีเ่หมำะสมในกำรด ำเนินชี
วติ  
ศึกษำเกีย่วกบัวฒันธรรมและภูมิปญัญำทอ้งถิ่นของไทยศึกษำควำมรูเ้กีย่วกบัร
ะบบกำรเมืองกำรปกครองทีส่ ำคญัของโลก  
เพือ่ให้เกิดควำมภำคภูมิใจและตระหนกัถึงคณุคำ่ของวฒันธรรมและภูมิปญัญำ
ทอ้งถิ่นของไทย  
สำมำรถเปรียบเทยีบรปูแบบกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของประเทศไท
ยกบัประเทศทีป่กครองระบอบประชำธปิไตยอืน่ ๆ  
ศึกษำควำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยแพ่ง  กฎหมำยอำญำ  กฎหมำยต่ำง ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง  ครอบครวั  ชุมชน  ประเทศชำติและสงัคมโลก  
รวมท ัง้แนวทำงปฏิบตัิตนในฐำนะพลเมืองดีตำมรฐัธรรมนูญไทยฉบบัปจัจบุนั  
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ  
และกำรปฏิบตัิตนในฐำนะพลเมืองโลกทีเ่คำรพสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวำ
มเป็นมนุษย์  เพือ่ให้สำมำรถด ำเนินชีวติในฐำนะสมำชิกทีด่ีของสงัคม  
ประเทศ  ภูมิภำค  และโลก 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั  
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้ 
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรทำงสงัคม  
กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปญัหำ  
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ 
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ลงมือท ำจรงิกระบวนกำรจดักำร กระบวนกำรเรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  
และมีจติสำรธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. 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 
  มฐ. ส 1.2   ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6,ม.3/7 
  มฐ. ส 2.1  ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
  มฐ. ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 รวมทัง้หมด  26  ตวัชี้วดั 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส23102  สงัคมศึกษำ               กลุม่สำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2            จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60 ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 ศึกษำ  วเิครำะห์  เครือ่งมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม  
น ำเสนอข้อมูลเกีย่วกบั 
ลกัษณะทำงกำยภำพ  ลกัษณะทำงสงัคม  
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะทำงกำยภำพกบัลกัษณะทำงสงัคม  
และปญัหำเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มของทวปีอเมริกำเหนือและทวปีอเมรกิำใต้  
เพือ่ให้เข้ำใจระบบธรรมชำติและลกัษณะประชำกรและวฒันธรรมของทวปีอเ
มรกิำเหนือและทวปีอเมรกิำใต้  ตลอดจนตระหนกัถึงวกิฤตกำรณ์สิง่แวดลอ้ม 
ควำมเปลีย่นแปลงทำงธรรมชำติและทำงสงัคม  
และเสนอแนวทำงในกำรอนุรกัษ์แก้ปญัหำเพือ่น ำไปสู่กำรพฒันำโลกทีย่ ั่งยนืศึ
กษำระบบเศรษฐกิจ  
กำรพฒันำเศรษฐกิจภูมิภำคและกำรรวมกลุม่ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของป
ระเทศต่ำง ๆในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก  ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงแนวคดิ  
เศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์  
เพือ่ให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจระหวำ่งประเทศไทยกบัภูมิภำคต่ำ
ง ๆ ในโลก  
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เข้ำใจควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำเศรษฐกิจไทยให้สอดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจโลก  
และตระหนกัในคุณคำ่ของกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงมำใ
ช้ในกำรพฒันำชุมชนประเทศชำติ  และชีวติประจ ำวนั 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญักระบวน
กำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้ กระบวนกำรคดิ 
กระบวนกำรทำงสงัคม  กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ  
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ 
ลงมือท ำจรงิกระบวนกำรจดักำร กระบวนกำรเรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์รกัชำติ  ศำสน์  
กษตัรยิ์ซือ่สตัย์สุจรติ   
มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  
และมีจติสำรธำรณะ   

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ส 3.1 ม.3/1, ม. 3/2, ม. 3/3 
  มฐ. ส 3.2  ม.3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5, ม.3/6 
  มฐ. ส5.1  ม.3/1, ม. 3/2มฐ. ส 5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม. 

3/4 
 รวมทัง้หมด  15  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส21103  ประวตัิศำสตร์               
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษำ อภิปรำย  วเิครำะห์  สบืค้นข้อมูล  เกีย่วกบั  
เวลำมีควำมส ำคญักำรศึกษำยคุสมยัทำงประวตัิศำสตร์สำกลและประวตัิศำสตร์
ไทย  ระบบศกัรำช  ค ำนวณเทยีบศกัรำชต่ำงๆ  หลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์  
วธิกีำรทำงประวตัิศำสตร์และควำมส ำคญัของแหลง่อำรยธรรมมรดกโลกในปร
ะเทศต่ำง ๆของเอเชียตะวนัออกเฉียง 
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 โดยใช้ทกัษะกำรส ำรวจค้นหำ  ทกัษะกำรวเิครำะห์  
ทกัษะกำรสรปุควำมคดิเห็น  ทกัษะกำรสรำ้งองค์ควำมรู ้ ทกัษะกำรวำงแผน  
ทกัษะกำรใช้ค ำจ ำกดัควำม  ทกัษะกำรตัง้สมมติฐำน  ทกัษะกำรสงัเครำะห์  
ทกัษะกำรให้เหตุผล 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ ศำสน์  ซือ่สตัย์สจุรติ  
มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  
มีจติสำธำรณะ 
 

รหสัตวัชี้วดั 
มฐ. ส 4.1ม. 1/1, ม.1/2, ม.1/3 
มฐ. ส 4.2  ม. 1/2 

รวมทัง้หมด  4  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส21104  ประวตัิศำสตร์                 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 ศึกษำ  สบืคน้ข้อมูล  อภิปรำย  วเิครำะห์  สงัเครำะห์  
ตีควำมสรปุควำมเกีย่วกบั  พฒันำกำรทำงสงัคม เศรษฐกิจ 
และกำรเมืองของประเทศต่ำง ๆ 
ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้พฒันำกำรทำงประวตัิศำสตร์ของอำณำจกัร
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โบรำณในดินแดนประเทศก่อนสมยัสุโขทยัพฒันำกำรของอำณำจกัรสุโขทยั 
อทิธพิลวฒันธรรมและภูมิปญัญำไทยสมยัสุโขทยัต่อสงัคมไทยในปจัจบุนั   
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  ทกัษะกำรส ำรวจคน้หำ  ทกัษะกำรวเิครำะห์  
ทกัษะกำรสรปุควำมคดิเห็น  ทกัษะกำรสรำ้งองค์ควำมรู ้ ทกัษะกำรวำงแผน  
ทกัษะกำรใช้ค ำจ ำกดัควำม  ทกัษะกำรตัง้สมมติฐำน  ทกัษะกำรสงัเครำะห์  
ทกัษะกำรให้เหตุผล 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ ศำสน์  ซือ่สตัย์สจุรติ  
มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  
มีจติสำธำรณะ 

 
รหสัตวัชี้วดั 
มฐ. ส 4.2   ม. 1/1   
มฐ. ส 4.3   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

รวมทัง้หมด  4   ตวัชี้วดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส22103  วชิำประวตัิศำสตร์          กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1             จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 ศึกษำและวเิครำะห์  ควำมส ำคญั  
ประวตัิควำมเป้ฯมำและควำมเป็นอยูข่องชำวโยย้ประเมินควำมน่ำเชือ่ถือของห
ลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์ในลกัษณะต่ำงๆวเิครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่งควำ



98 
 

มจรงิกบัข้อเท็จจรงิของเหตุกำรณ์ทำงประวตัิศำสตร์  
เห็นควำมส ำคญัของกำรตีควำมหลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์ทีน่่ำเชือ่ถือ  
อธบิำยพฒันำกำรทำงสงัคมเศรษฐกิจและกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย 
ระบุควำมส ำคญัของแหลง่อำรยธรรมในภูมิภำคเอเชีย 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  ทกัษะกระบวนกำรคดิ  
ทกัษะกำรวเิครำะห์  ทกัษะกำรสงัเครำะห์  ทกัษะกำรประเมิน  
ทกัษะกำรสรำ้งควำมรู ้  ทกัษะกำรให้เหตุผล  ทกัษะกำรประยกุต์ใช้ควำมรู ้ 
ทกัษะกำรรวบรวมข้อมูล  ทกัษะกำรสรปุ  ทกัษะกำรส ำรวจค้นหำ  
ทกัษะกำรสรปุลงควำมเห็น     
 เพือ่ให้ผู้เรยีน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์รกัชำติ  
ศำสน์กษตัริย์ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำรธำรณะ   

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ส 4.1  ม.2/1,ม. 2/2,ม.2/3 
  มฐ. ส 4.2   ม.2/1, ม. 2/2 

 รวมทัง้หมด  5  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส22104  วชิำประวตัิศำสตร์           
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ชั่วโมง 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
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 ศึ ก ษ ำ วิ เ ค ร ำ ะ ห์  
เรื่องรำวเกี่ยวกบักำรพัฒนำกำรอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง และควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจกัรอยุธยำ 
ร ะ บุ ภู มิ ปั ญ ญ ำ ท ำ ง ว ัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย ส มั ย อ ยุ ธ ย ำ แ ล ะ ธ น บุ รี  
และอทิธพิลของภูมิปญัญำดงักลำ่วต่อกำรพฒันำชำติไทยในยคุต่อมำ 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร ทกัษะกระบวนกำรคดิ  ทกัษะกำรวเิครำะห์  
ทกัษะกำรสงัเครำะห์  ทกัษะกำรประเมินทกัษะกำรสรำ้งควำมรู ้  
ทกัษะกำรให้เหตุผล  ทกัษะกำรประยกุต์ใช้ควำมรู ้ ทกัษะกำรรวบรวมข้อมูล  
ทกัษะกำรสรปุ  ทกัษะกำรส ำรวจคน้หำ  ทกัษะกำรสรปุลงควำมเห็น     
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์รกัชำติ  ศำสน์  
กษตัรยิ์ซือ่สตัย์สุจรติ  มีวินยั ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำรธำรณะ   

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ส 4.3   ม.2/1,ม. 2/2, ม. 2/3 

 รวมทัง้หมด  3  ตวัชี้วดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ส23103  ประวตัิศำสตร์           กลุม่สำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิตเวลำ  
20  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
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 ศึกษำวเิครำะห์เรือ่งรำว  เหตุกำรณ์ส ำคญั วธิกีำรทำงประวตัิศำสตร์  
กำรเปลีย่นแปลง  ควำมร่วมมือ  ควำมขดัแยง้ในครสิต์ศตวรรษที ่20  
และควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปญัหำ  พฒันำกำรทำงสงัคม  เศรษฐกิจ  
และกำรเมืองของภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก 
เพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้วิธกีำรทีเ่หมำะสมในกำรศึกษำข้
อมูลทำงประวตัิศำสตร์ 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั   
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้ 
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรทำงสงัคม  
กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปญัหำ  
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ 
ลงมือท ำจรงิกระบวนกำรจดักำร กระบวนกำรเรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ   
มีวนิยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  
และมีจติสำรธำรณะ   

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ส 4.1  ม.3/1, ม.3/2 
  มฐ. ส 4.2  ม.3/1,ม.3/2 

 รวมทัง้หมด  4  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
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ส23104  ประวตัิศำสตร์             กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  
ศำสนำและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2             จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำวเิครำะห์เรือ่งรำว  เหตุกำรณ์ส ำคญั  
พฒันำกำรของไทยสมยักรงุรตันโกสินทร์ในด้ำนกำรเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  
วฒันธรรม  ตระหนกัถึงคุณคำ่ของมรดกทำงวฒันธรรม  และภูมิปญัญำไทย  
ทีม่ีต่อสงัคมไทยและประเทศต่ำง ๆ ในโลก 
 โดยใช้กระบวนกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั  
กระบวนกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้ 
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรทำงสงัคม  
กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปญัหำ  
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ 
ลงมือท ำจรงิกระบวนกำรจดักำร กระบวนกำรเรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  และมีจติสำรธำรณะ   

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ส 4.3 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4 

 รวมทัง้หมด  4  ตวัชี้วดั                           
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รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 

ระดบัช ั้
น 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 2 

วิชำพื้นฐำน 
หน่วยกิ
ต 

ชั่วโม
ง   

หน่วยกิ
ต 

ชั่วโม
ง 

ม.1 
พ21101  
สขุศึกษำ 0.5 20 

พ21103  
สขุศึกษำ 0.5 20 

  
พ21102  
พลศึกษำ 0.5 20 

พ21104  
พลศึกษำ 0.5 20 

ม.2 
พ22101  
สขุศึกษำ 0.5 20 

พ22103  
สขุศึกษำ 0.5 20 

  
พ22102  
พลศึกษำ 0.5 20 

พ22104  
พลศึกษำ 0.5 20 

ม.3 
พ23101  
สขุศึกษำ 0.5 20 

พ23103  
สขุศึกษำ 0.5 20 

  
พ23102  
พลศึกษำ 0.5 20 

พ23104  
พลศึกษำ 0.5 20 

  รวมพื้นฐำน 3.0 120 รวมพื้นฐำน 3.0 120 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 3.0 120 
รวมเวลำเรยีนท ัง้

สิ้น 3.0 120 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ21101  สขุศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 ศึกษำ  อธบิำย  วเิครำะห์  บนัทกึ  
ควำมส ำคญัเกีย่วกบัระบบประสำทและต่อมไรท้อ่  
ดูแลรกัษำภำวะกำรเจรญิเติบโตตำมตำมเกณฑ์มำตรฐำนและพฒันำกำรของว ั
ยรุน่  วิธกีำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงรำ่งกำย  
จติใจอำรมณ์และพฒันำกำรทำงเพศ  ทกัษะกำรปฏิเสธ  
กำรถูกล่อลวงละเมิดทำงเพศ 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  และกำรบนัทกึมีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยัใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 

 ตวัชี้วดั  
มฐ.พ 1.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
มฐ.พ 2.1ม. 1/1, ม. 1/2 

 รวมทัง้หมด  6  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ21103  สขุศึกษำ                                
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1   ภำคเรยีนที ่ 2                 จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  
เวลำ  20  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 ศึกษำ  อธบิำย  วเิครำะห์  บนัทกึ  
ปญัหำภำวะทพุโภชนำกำรทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภำพ  
หลกักำรเลือกอำหำรทีม่ีประโยชน์เหมำะสมกบัวยั  
วธิกีำรควบคมุน ้ำหนกัของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  
วธิกีำรสรำ้งเสรมิและปรบัปรงุสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ  
กำรปฐมพยำบำลและเคลือ่นยำ้ยผู้ป่วยอย่ำงปลอดภยั  
ลกัษณะอำกำรของผู้ติดสำรเสพติดและกำรป้องกนักำรติดสำรเสพติด  
ควำมสมัพนัธ์ของกำรใช้สำรเสพติดกบักำรติดโรคและอบุตัิเหตุ  
แสดงวธิกีำรชกัชวนผู้อืน่ให้ลด  ละ  เลกิ  สำรเสพติด 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  และกำรบนัทกึ  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวิต  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ  
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยัใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 

 ตวัชี้วดั 
  มฐ.พ 4.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3, ม.1/4  
  มฐ.พ.5.1ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4   

 รวมทัง้หมด  8  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

พ22101  สขุศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1                จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  
เวลำ  20  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

 ศึกษำ  อธบิำย  วเิครำะห์  บนัทกึ  
เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงด้ำนร่ำงกำย  จติใจ  อำรมณ์  และสติปญัญำในวยัรุ่น  
ปจัจยัทีม่ีผลกระทบต่อกำรเจรญิเติบโตและพฒันำกำร  
ปจัจยัทีม่ีอิทธพิลต่อเจตคติในเรือ่งเพศ  
ปญัหำและผลกระทบทีเ่กิดจำกกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน  
วธิป้ีองกนัตนเองและหลีกเลีย่งจำกโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์  เอดส์  
และกำรตัง้ครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  
ควำมเสมอภำคทำงเพศและกำรวำงตวัได้อย่ำงเหมำะสม 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  และกำรบนัทกึ  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวิต  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยัใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ยำ่งพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั  
  มฐ.พ 1.1ม.2/1, ม. 2/2  
  มฐ.พ 2/1ม. 2/1, ม. 2/2, ม.2/3,ม.2/4  

 รวมทัง้หมด  6  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ22103  สขุศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ  
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษำ  อธบิำย  วเิครำะห์เกีย่วกบักำรเลือกใช้บรกิำรทำงสขุภำพ  
ผลกระทบของเทคโนโลยคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ทีม่ีผลต่อสขุภำพ  
ควำมสมัพนัธ์ของสมดุลระหว่ำงสขุภำพกำยและสขุภำพจติ  
อำกำรเบื้องต้นของผู้มีปญัหำสขุภำพจติ  
วธิปีฏิบตัิตนเพือ่จดักำรอำรมณ์และควำมเครยีด 
กำรพฒันำสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์  วิธกีำร  
ปจัจยัและแหลง่ทีช่่วยเหลอืฟ้ืนฟูผู้ติดสำรเสพติดวธิกีำรหลกีเลีย่งและกำรป้องกั
นตนเองจำกพฤติกรรมเสีย่ง  และสถำนกำรณ์คบัขนัทีอ่ำจน ำไปสูอ่นัตรำย 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  กำรบนัทกึ มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั    
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  มฐ.พ 4.1ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม.2/4, ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 
2/7  
  มฐ.พ 5.1ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3 

 รวมทัง้หมด  10  ตวัชี้วดั 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ23101  สขุศึกษำ                                    
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 ศึกษำ  เปรยีบเทยีบ  วเิครำะห์  อธบิำย  บนัทกึ  มีส่วนรว่ม  
กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนรำ่งกำย  จติใจ  อำรมณ์  สงัคม  
และสติปญัญำแต่ละช่วงของชีวติ  
อทิธพิลและควำมคำดหวงัของสงัคมต่อกำรเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น  สือ่โฆษณำ 
ทีม่ีอทิธพิลต่อกำรเจรญิเติบโตและพฒันำกำรของวยัรุน่  อนำมยัแม่และเด็ก  
กำรวำงแผนครอบครวัและวิธกีำรปฏิบตัิตนทีเ่หมำะสม  
ปจัจยัทีม่ีผลกระทบต่อกำรตัง้ครรภ์  สำเหตุและเสนอแนวทำงป้องกนั 
แก้ไขควำมขดัแยง้ในครอบครวั 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  และกำรบนัทกึมีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
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ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั 
  มฐ. พ 1.1  ม. 3/1,ม.3/2,ม.3/3 
  มฐ. พ 2.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม.3/3    

 รวมทัง้หมด  6  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ23103  สขุศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2             จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 ศึกษำ  อธบิำย  วเิครำะห์  วำงแผน  บนัทกึ  
เกีย่วกบักำรก ำหนดรำยกำรอำหำรทีเ่หมำะสมกบัวยัต่ำง ๆ  
แนวทำงป้องกนัโรคทีเ่ป็นสำเหตุส ำคญัของกำรเจ็บป่วยและกำรตำยของคนไท
ย  ปญัหำสขุภำพในชุมชน   วำงแผนและจดัเวลำในกำรออกก ำลงักำย  
กำรพกัผ่อนและกำรสรำ้งเสรมิสมรรถภำพทำงกำย  
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและพฒันำได้ตำมควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคล  
ปจัจยัเสีย่งและพฤติกรรมเสีย่งทีม่ีผลต่อสขุภำพและแนวทำงป้องกนั  
หลกีเลีย่งกำรใช้ควำมรนุแรงและชกัชวนเพือ่นให้หลีกเลีย่งกำรใช้ควำมรนุแรง
ในกำรแก้ปญัหำ  อทิธพิลของสือ่ต่อพฤติกรรมสขุภำพและควำมรนุแรง  
ควำมสมัพนัธ์ของกำรดืม่เครือ่งดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์ต่อสขุภำพและกำรเกิดอบุติเ
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หตุ  แสดงวธิชี่วยฟ้ืนคืนชีพอย่ำงถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  และกำรบนัทกึมีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั 
  มฐ. พ 4.1  ม. 3/1,ม. 3/2, ม. 3/3, ม 3/4, ม 3/5 
  มฐ. พ 5.1ม. 3/1, ม.3/2, ม. 3/3, ม 3/4, ม 3/5    

 รวมทัง้หมด  10  ตวัชี้วดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ21102  พลศึกษำ                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

 ศึกษำ  
และเพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนเองตำมหลกักำรเคลือ่นไหวทีใ่ช้ทกัษะกลไก
และทกัษะพื้นฐำนทีน่ ำไปสูก่ำรพฒันำทกัษะกำรเลน่กีฬำท ัง้กีฬำไทยและกีฬำส
ำกล  ประเภทบุคคลและประเภททมีโดยใช้ทกัษะพื้นฐำนตำมชนิดกีฬำอย่ำงละ  
1  
ชนิดร่วมกิจกรรมนนัทนำกำรและน ำหลกัควำมรูท้ีไ่ด้ไปเชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัวิ
ชำอืน่ 
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 โดยใช้กระบวนกำรฝึกทกัษะปฏิบตัิ  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ 
กำรส ำรวจ  กำรสบืค้นข้อมูล  และกำรบนัทึก  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั  
  มฐ. พ 3.1ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3  

 รวมทัง้หมด  3  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ21104  พลศึกษำ                                 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2            จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 ศึกษำ  อธบิำย  วเิครำะห์  ควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำย  
กำรเลน่กีฬำ  รปูแบบของกำรเล่น ควำมแตกต่ำงของวธิีกำรเล่น  
เลอืกเข้ำรว่มกีฬำตำมควำมถนดัและควำมสนใจ  ปฏิบตัิตำมกฎ  
กติกำและข้อตกลง  รว่มมือในกำรเล่นกีฬำและกำรท ำงำนเป็นทีม  
ยอมรบัควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในกำรเล่นกีฬำ  
กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
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 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  และกำรบนัทกึ  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวิต  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั  
  มฐ.พ3.2   ม.1/1, ม.1/2 , ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/6    

 รวมทัง้หมด  6  ตวัชี้วดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ22102  พลศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1            จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 ศึกษำ  วเิครำะห์  อธบิำย  เปรยีบเทยีบ  บนัทกึ  
น ำผลกำรปฏิบตัิตนเกี่ยวกบัทกัษะกลไกและทกัษะกำรเคลือ่นไหวในกำรเล่นกี
ฬำจำกแหลง่ข้อมูลทีห่ลำกหลำยมำสรปุเป็นวธิีทีเ่หมำะสมในบริบทของตนเอง  
เลน่กีฬำท ัง้กีฬำไทย  กีฬำสำกล  ประเภทบุคคลและทมี  
ประสทิธภิำพของรปูแบบกำรเคลือ่นไหวทีส่ง่ผลต่อกำรเล่นกีฬำ  
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รว่มกิจกรรมนนัทนำกำรและน ำประสบกำรณ์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  
กำรสบืคน้ข้อมูล  กำรบนัทกึมีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  
ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสินใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั    
  มฐ.พ3.1ม. 2/1,ม. 2/2,ม. 2/3,ม. 2/4 

 รวมทัง้หมด  4  ตวัชี้วดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ22104  พลศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 ศึกษำ  วเิครำะห์  วำงแผน  อธบิำย  บนัทกึ  
สำเหตุกำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย  จติใจ  อำรมณ์  สงัคมและสติปญัญำ  
ทีเ่กิดจำกกำรออกก ำลงักำยและเลน่กีฬำอย่ำงสม ่ำเสมอ  
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ออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำตำมควำมถนดั  และควำมสนใจ  
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเพือ่เป็นแนวทำงในกำรพฒันำตนเอง  
ปฏิบตัิตำมกฎ  กติกำ  
ในกำรเลน่กีฬำทีเ่หมำะสมกบัตนเองและปฏิบตัิเป็นประจ ำจนเป็นวถิีชีวติ 
 โดยใช้กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  กำรสบืคน้ข้อมูล  
กำรบนัทึก  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  
ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสนิใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั    
  มฐ.พ 3.2ม. 2/1,ม. 2/2,ม. 2/3,ม. 2/4,ม. 2/5 

 รวมทัง้หมด  5  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ23102  พลศึกษำ                                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพละศึกษำ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1            จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
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 ศึกษำ  
และเพิ่มพูนสำมำรถใช้เทคนิคและวธิีกำรเลน่กีฬำไทยและกีฬำสำกลทีเ่หมำะส
มกบัตนเองและทมี  มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรเคลือ่นไหว  กิจกรรมทำงกำย  
กำรเลน่เกม  และกำรเล่นกีฬำไปใช้สรำ้งเสรมิสขุภำพอยำ่งต่อเนือ่งเป็นระบบ  
กำรจดักิจกรรมนนัทนำกำรแก่ผู้อืน่ 
 โดยใช้กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  กำรสบืคน้ข้อมูล  
กำรบนัทึก  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  
ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสนิใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั 
  มฐ. พ 3.1   ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3  

 รวมทัง้หมด  3  ตวัชี้วดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
พ23104  พลศึกษำ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ศึกษำ  
และเพิ่มพูนควำมรูเ้กีย่วกบัมำรยำทในกำรเลน่และดูกีฬำไทยและกีฬำสำกลด้ว
ยควำมมีน ้ำใจนกักีฬำ  ออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำอย่ำงสม ่ำเสมอ  
น ำแนวคดิหลกักำรจำกกำรเลน่ไปพฒันำคณุภำพชีวติของตนด้วยควำมภำคภู
มิใจท ัง้ประเภทบุคคลและประเภททมี  กฎ  
กติกำและข้อตกลงในกำรเลน่กีฬำทีเ่ลอืก  จ ำแนกกลวธิกีำรรกุ  กำรป้องกนั  
ในกำรเลน่กีฬำได้ตำมสถำนกำรณ์ของกำรเลน่  
พฒันำสขุภำพตนเองทีเ่กิดจำกกำรออกก ำลงักำยและกำรเล่นกีฬำ  
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
 โดยใช้กระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู ้ กำรส ำรวจ  กำรสบืคน้ข้อมูล  
กำรบนัทึก  มีทกัษะกำรสือ่สำร  ทกัษะชีวติ  ทกัษะกำรแก้ปญัหำ  
ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์  ทกัษะกำรตดัสนิใจ 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รกัชำติ  ศำสน์  กษัตรยิ์  
ซือ่สตัย์สจุรติ  มีวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ อยูอ่ย่ำงพอเพียง  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  
รกัควำมเป็นไทย  มีจติสำธำรณะ 
 
 ตวัชี้วดั 
  มฐ. พ 3.2ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4,ม.3/5   

 รวมทัง้หมด  5  ตวัชี้วดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 
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ระดบัช ัน้ 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 2 

วิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ชั่วโมง   หน่วยกิต ชั่วโมง 

ม.1 
ศ21101 
ศิลปศึกษำ 1 40 

พ21102  
ศิลปศึกษำ 1 40 

ม.2 
ศ22101 
ศิลปศึกษำ 1 40 

พ22102  
ศิลปศึกษำ 1 40 

ม.3 
ศ23101 
ศิลปศึกษำ 1 40 

พ23102 
ศิลปศึกษำ 1 40 

  รวมพื้นฐำน 3 120 รวมพื้นฐำน 3 120 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 3.0 120 รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 3.0 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ศ21101  ศิลปศึกษำ (ทศันศิลป์ )                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
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มธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำควำมแตกต่ำงและควำมคลำ้ยคลงึกนัของทศันธำตุในงำนทศันศิ

ลป์และสิง่แวดลอ้ม ควำมเป็นเอกภำพ ควำมกลมกลืนควำมสมดุล 

หลกักำรวำดภำพแสดงทศันียภำพเอกภำพควำมกลมกลนืของเรือ่งรำวในงำน

ปั้นหรอืงำนสือ่ผสม กำรออกแบบรปูภำพ สญัลกัษณ์หรืองำนกรำฟิก 

กำรประเมินงำนทศันศิลป์ 

รปูแบบของทศันธำตุและแนวคดิในงำนทศันศิลป์ควำมเหมือนและควำมแตก

ต่ำงของรปูแบบกำรใช้วสัดุอปุกรณ์ในงำนทศันศิลป์ของศิลปิน 

เทคนิคในกำรวำดภำพสือ่ควำมหมำย กำรประเมินและวจิำรณ์งำนทศันศิลป์ 

กำรพฒันำงำนทศันศิลป์ กำรจดัท ำแฟ้มสะสมงำนทศันศิลป์ 

กำรวำดภำพถ่ำยทอดบุคลกิลกัษณะของตวัละครและงำนทศันศิลป์ในกำรโฆษ

ณำ 

 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้

กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรียนรูข้องตนเอง 

กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ กระบวนกำรปฏิบตัิลงมือท ำจรงิ 

กระบวนกำรกลุม่ กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั กระบวนกำรสรำ้งคำ่นิยม 

และกระบวนกำรพฒันำลกัษณะวสิยั 

 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 

มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 

รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 

รหสัตวัชี้วดั 

  มฐ. ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 

 รวมทัง้หมด   3  ตวัชี้วดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ศ21102  ศิลปศึกษำ  (นำฏศิลป์ )                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
มธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 ศึกษำกำรปฏิบตัิของผู้แสดงและผู้ชม ประวตัินกัแสดงทีช่ื ่นชอบ 
กำรพฒันำรปูแบบของกำรแสดง 
อทิธพิลของนกัแสดงทีม่ีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม 
นำฏศพัท์หรอืศพัท์ทำงกำรละครในกำรแสดง ภำษำท่ำ และกำรตีบท 
ทำ่ทำงเคลือ่นไหวทีแ่สดงสือ่ทำงอำรมณ์ ระบ ำเบ็ดเตล็ด ร ำวงมำตรฐำน 
รปูแบบกำรแสดงนำฏศิลป์ 
บทบำทและหน้ำทีข่องฝ่ำยต่ำงๆในกำรจดักำรแสดง 
กำรสรำ้งสรรค์กิจกรรมกำรแสดงทีส่นใจโดยแบ่งฝ่ำยและหน้ำทีใ่ห้ชดัเจน 
หลกัในกำรชมกำรแสดง ศิลปะแขนงอืน่ๆกบักำรแสดง 
หลกัและวธิีกำรสรำ้งสรรค์งำนแสดง 
โดยใช้องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรละคร หลกัและกำรวธิกีำรวเิครำะห์ 
กำรแสดง วธิีกำรวเิครำะห์ วิจำรณ์กำรแสดง นำฏศิลป์ และกำรละคร 
ร ำวงมำตรฐำน 
ควำมสมัพนัธ์ของนำฏศิลป์หรือกำรละครกบัสำระกำรเรยีนรูอ้ืน่ๆภำษำท่ำหรอื
ภำษำทำงนำฏศิลป์ รปูแบบกำรแสดง 
กำรประดิษฐ์ท่ำร ำและท่ำทำงกำรประกอบกำรแสดง องค์ประกอบนำฏศิลป์ 
และวิธกีำรเลือกกำรแสดง 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร กระบวนกำรเรยีนภำษำ 
กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรเรียนรูป้ระสบกำรณ์จรงิ กระบวนกำรปฏิบตัิลงมือท ำจรงิ 
กระบวนกำรกลุม่ กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั กระบวนกำรสรำ้งคำ่นิยม 
และกระบวนกำรพฒันำลกัษณะวสิยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 
มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั 
 มฐ. ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2 
 มฐ. ศ 3.2 ม.2/1,ม.2/2  
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 มฐ. ศ ม.3,1, ม.3/2 
 รวมทัง้หมด  6  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ศ22101  ศิลปศึกษำ  (ดนตร ี)                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
มธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1            จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  40  
ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 ศึกษำเครือ่งหมำยและสญัลกัษณ์ทำงดนตร ี
เสยีงรอ้งและเสียงของเครือ่งดนตรใีนบทเพลงจำกวฒันธรรมต่ำงๆกำรรอ้งเพล
งและกำรบรรเลงเครือ่งดนตรปีระกอบกำรรอ้งเพลงพื้นบ้ำนบทเพลงปลกุใจ 
บทเพลงไทยเดิม บทเพลงประสำนเสยีง 2 แนว บทเพลงรปูแบบ ABA 
บทเพลงประกอบกำรเต้นร ำ วงดนตรพีื้นเมือง วงดนตรไีทย วงดนตรสีำกล 
กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ของบทเพลง กำรน ำเสนอบทเพลงทีต่นสนใจ 
กำรประเมินคุณภำพของบทเพลง กำรใช้และบ ำรงุรกัษำเครือ่งดนตรขีองตน 
องค์ประกอบของดนตรีจำกแหลง่วฒันธรรมต่ำงๆ 
เครือ่งหมำยและสญัญำลกัษณ์ทำงดนตร ีปัจจยัในกำรสรำ้งสรรค์บทเพลง 
เทคนิคกำรรอ้งและบรรเลงดนตร ี
กำรบรรยำยอำรมณ์และควำมรูส้กึในบทเพลง 
กำรประเมินควำมสำมำรถทำงดนตรี 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร กระบวนกำรเรยีนภำษำ 
กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ กระบวนกำรปฏิบตัิลงมือท ำจรงิ 
กระบวนกำรกลุม่ กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั กระบวนกำรสรำ้งคำ่นิยม 
และกระบวนกำรพฒันำลกัษณะวสิยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 
มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
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 รหสัตวัชี้วดั 

  มฐ.ศ 2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, 

ม.2/8 

 รวมทัง้หมด  8  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ศ22102  ศิลปศึกษำ  (ทศันศิลป์ )                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
มธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2                 จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 ศึกษำทศันธำตุ หลกักำรออกแบบในสิง่แวดลอ้มและงำนทศันศิลป์ 
เทคนิควิธกีำรของศิลปินในกำรสรำ้งงำนทศันศิลป์ 
วธิกีำรใช้ทศันธำตุและหลกักำรออกแบบในกำรสรำ้งงำนทศันศิลป์ 
กำรสรำ้งงำนทศันศิลป์ท ัง้ไทยและสำกล 
กำรใช้หลกักำรออกแบบในกำรสรำ้งงำนสือ่ผสม กำรสรำ้งงำนทศันศิลป์แบบ 
2 มิติ และ3 มิติ เพือ่ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ 
และจินตนำกำรกำรประยกุต์ใช้ทศันธำตุและหลกักำรออกแบบสรำ้งงำนทศันศิ
ลป์ กำรวเิครำะห์รปูแบบ เน้ือหำและคุณค่ำในงำนทศันศิลป์ กำรใช้เทคนิค  
วธิกีำรหลำกหลำยสรำ้งงำนทศันศิลป์เพือ่สือ่ควำมหมำยกำรประกอบอำชีพทำง
ทศันศิลป์ กำรจดันิทรรศกำร ลกัษณะ 
รปูแบบงำนทศันศิลป์ของชำติและท้องถิ่น 
งำนทศันศิลป์ภำคต่ำงๆในประเทศไทย 
ควำมแตกต่ำงของงำนทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสำกล 
วฒันธรรมทีส่ะทอ้นในงำนทศันศิลป์ในปจัจบุนั 
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งำนทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั 
กำรออกแบบงำนทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสำกลงำนทศันศิลป์กบักำรสะ
ทอ้นคุณคำ่ของวฒันธรรมและควำมแตกต่ำงของงำนทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมั
ยของวฒันธรรมไทยและสำกล 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรียนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ กระบวนกำรปฏิบตัิลงมือท ำจรงิ 
กระบวนกำรกลุม่ กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั กระบวนกำรสรำ้งคำ่นิยม 
และกระบวนกำรพฒันำลกัษณะวสิยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 
มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
  
 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ศ 1.2 ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3 

รวมทัง้หมด  3  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ศ23101  ศิลปศึกษำ (นำฏศิลป์ )                                

กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 
มธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต  เวลำ  40  
ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 ศึกษำลกัษณะ รปูแบบงำนทศันศิลป์ของชำติและทอ้งถิ่น 
งำนทศันศิลป์ภำคต่ำงๆในประเทศไทย ควำมแตกต่ำงของงำนทศันศิลป์ 
ในวฒันธรรมไทยและสำกล วฒันธรรมทีส่ะทอ้นในงำนทศันศิลป์ปจัจบุนั 
งำนทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั 
กำรออกแบบงำนทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสำกล 
งำนทนัศิลป์กบักำรสะทอ้นคณุค่ำของวฒันธรรมควำมแตกต่ำงของงำนทศันศิ
ลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสำกล 
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 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร กระบวนกำรเรยีนภำษำ 
กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรูข้องตนเอง 
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ กระบวนกำรปฏิบตัิลงมือท ำจรงิ 
กระบวนกำรกลุม่ กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั กระบวนกำรสรำ้งคำ่นิยม 
และกระบวนกำรพฒันำลกัษณะวสิยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 
มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ.ศ 3.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
  

 รวมทัง้หมด  3  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ศ23102  ศิลปศึกษำ  (ดนตร ี)                                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ 

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2          จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 

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

 ศึกษำอำชีพทำงด้ำนดนตร ีบทบำทของดนตรใีนธุรกิจบนัเทงิ 
กำรเปรยีบเทยีบองค์ประกอบในงำนศิลปะเทคนิคกำรแสดงออกในกำรขบัรอ้ง
และบรรเลงดนตรเีดีย่วและรวมวง 
อตัรำจงัหวะ2/4และ4/4กำรประพนัธ์เพลงในอตัรำจงัหวะ2/4และ4/4กำรเลอื
กใช้องค์ประกอบในกำรสรำ้งสรรค์บทเพลง 
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กำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของบทเพลง อทิธพิลของบทเพลง 
กำรจดักำรแสดงดนตรใีนวำระต่ำงๆ  บทบำทและอทิธพิลของดนตร ี
องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 
ดนตรีในวฒันธรรมในต่ำงประเทศ 
เหตุกำรณ์ประวตัิศำสตร์กบักำรเปลีย่นแปลงทำงดนตรีในประเทศไทย 
ประวตัิดนตรไีทยยคุสมยัต่ำงๆ ประวตัิดนตรตีะวนัตกยคุสมยัต่ำงๆ 
ปจัจยัทีท่ ำให้งำนดนตรไีด้รบักำรยอมรบั                
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร กระบวนกำรเรยีนภำษำ 

กระบวนกำรสรำ้งควำมรู ้กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรูข้องตนเอง 

กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ กระบวนกำรปฏิบตัิลงมือท ำจรงิ 

กระบวนกำรกลุม่ กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั กระบวนกำรสรำ้งคำ่นิยม 

และกระบวนกำรพฒันำลกัษณะวสิยั 

 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 

มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 

รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั 

  มฐ.ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 รวมทัง้หมด  5  ตวัชี้วดั 

 

 

 

 

 

 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพ 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 
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ระดบัช ั้
น 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

วิชำพื้นฐำน 
หน่วยกิ
ต 

ชั่วโม
ง   

หน่วยกิ
ต 

ชั่วโม
ง 

ม.1 
ง21101  
กำรงำนอำชีพ 1.0 40 

ง22102  
กำรงำนอำชีพ 1.0 40 

       

ม.3 
ง23101  
กำรงำนอำชีพ 1.0 40 

ง23102  
กำรงำนอำชีพ 1.0 40 

  รวมพื้นฐำน 2.0 80 รวมพื้นฐำน 2.0 80 

  รำยวชิำเพิ่มเติม     รำยวชิำเพิ่มเติม     

              

ม.1 
ง20261  

กำรปลกูไม้ประดบั 0.5 20 

ง20262  
กำรปลกูไม้กระถำ

ง 0.5 20 

              

              

              

  รวมเพิ่มเติม 0.5 20 รวมเพิ่มเติม 0.5 20 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 2.5 100 
รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้

น 2.5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ง21101  กำรงำนอำชีพ                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
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ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 ศึกษำลกัษณะงำนและขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน  วเิครำะห์ วำงแผน 
และลงมือปฏิบตัิงำนเกีย่วกบังำนบ้ำน เรือ่ง กำรรกัษำควำมสะอำด 
และกำรจดัตกแต่งบ้ำนและบรเิวณบ้ำน  
กำรใช้อปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนบ้ำน  
กำรซ่อมแซมและดดัแปลงเครือ่งนุ่งห่ม  
กำรดูแลช่วยเหลอืและบรกิำรบุคคลในครอบครวั  
กำรประกอบอำหำรทีม่ีคณุค่ำทำงโภชนำกำร  
กำรประกอบอำหำรและกำรถนอมอำหำรเหมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจของครอ
บครวั 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรทำงสงัคม   
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ ลงมือท ำจรงิ  
กระบวนกำรจดักำร  กระบวนกำรกลุม่  และกระบวนกำรลกัษณะนิสยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 

มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 

รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั  
  มฐ.ง1.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
  มฐ.ง1.1ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  มฐ.ง1.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 รวมทัง้หมด  9   ตวัชี้วดั  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ง22102  กำรงำนอำชีพ                       
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 ศึกษำเกีย่วกบังำนช่ำงพื้นฐำนทีจ่ ำเป็นในบ้ำน  วเิครำะห์ วำงแผน 
และลงมือปฏิบตัิในเรือ่ง กำรใช้ กำรเก็บ 
กำรบ ำรงุรกัษำเครือ่งมือและอปุกรณ์งำนช่ำง  กำรอ่ำนแบบเบื้องต้น  
กำรซ่อมแซมและดดัแปลงเครือ่งใช้ในบ้ำน 
และกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรทำงสงัคม   
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ ลงมือท ำจรงิ  
กระบวนกำรจดักำร  กระบวนกำรกลุม่  
และกระบวนกำรลกัษณะนิสยัเพือ่ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในงำนช่ำงพื้นฐำน  
สำมำรถซ่อมแซมและดดัแปลงเครือ่งใช้ในบ้ำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกระบวนก
ำรท ำงำนและปลอดภยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 

มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 

รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั  
  มฐ.ง1.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3, ม.2/4 
  ม.3/1,ม.3/2 
  มฐ.ง2.1ม.2/1,ม.2/3 

 รวมทัง้หมด  11   ตวัชี้วดั  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ง23101  กำรงำนอำชีพ                     
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำลกัษณะงำนและขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน  วเิครำะห์ วำงแผน 
และลงมือปฏิบตัิงำนเกีย่วกบังำนประดิษฐ์ เรือ่ง 
ควำมรูเ้บื้องต้นเกีย่วกบังำนประดิษฐ์ กระบวนกำรจดักำรงำนประดิษฐ์  
กำรฝึกปฏิบตัิเกีย่วกบังำนประดิษฐ์  กำรประดิษฐ์ของเลน่ ของใช้ ของตกแต่ง 
จำกวสัดุในโรงเรยีนและในทอ้งถิ่น  
กำรประดิษฐ์บรรจภุณัฑ์จำกวสัดุธรรมชำติ 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรทำงสงัคม   
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ ลงมือท ำจรงิ  
กระบวนกำรจดักำร  กระบวนกำรกลุม่  
และกระบวนกำรลกัษณะนิสยัเพือ่ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในงำน 
ประดิษฐ์ และปฏิบตัิงำนประดิษฐ์อย่ำงรบัผิดชอบ 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 

มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 

รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั  
  มฐ.ง1.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  ม.3/1,ม.3/2 
  มฐ.ง2.1ม.2/1,ม.2/3  

 รวมทัง้หมด  10   ตวัชี้วดั  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ง23102  กำรงำนอำชีพ   (งำนเกษตร)    
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ศึกษำเกีย่วกบัคณุสมบตัิของดิน  กำรเตรียมดิน  
กำรอนุรกัษ์ดินและน ้ำทีใ่ช้ในกำรเกษตร  ปุ๋ ยและคณุสมบตัิของปุ๋ ย  
กำรคดัเลอืกพนัธุ์พืช  ขยำยพนัธุ์พืช  กำรดูแลรกัษำและตกแต่งสวน  
กำรจดักำรผลผลติ  กำรจดัสวนในภำชนะ ชนิด ประเภท  กำรเลือกใช้  
กำรเก็บและบ ำรงุรกัษำเครือ่งมือกำรเกษตร  วเิครำะห์ วำงแผน 
และลงมือปลกูพืชและเลีย้งสตัว์  กำรให้อำหำร บ ำรงุรกัษำ ป้องกนัโรค 
และใช้ประโยชน์จำกผลผลติตำมหลกัวชิำกำรเกษตร  เพือ่ให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรเกษตรเบื้องต้น  กำรด ำรงชีวติประจ ำวนั  
สำมำรถปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ ทีเ่หมำะสมกบัท้องถิ่น  
กำรแปรรปูผลผลติทำงกำรเกษตร  และเป็นประโยชน์กบัครอบครวั 
 โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำร  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรทำงสงัคม   
กระบวนกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ  กระบวนกำรปฏิบตัิ ลงมือท ำจรงิ  
กระบวนกำรจดักำร  กระบวนกำรกลุม่  และกระบวนกำรลกัษณะนิสยั 
 เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นผู้มีควำมรกัชำติ ศำสน์ กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์สจุริต 

มีวนิยั ใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อยำ่งพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 

รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั  
  มฐ.ง1.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
   ม.3/1,ม.3/2 
  มฐ.ง2.1ม.2/1,ม.2/3  

 รวมทัง้หมด  10   ตวัชี้วดั 



129 
 

 

 

 

  
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ง20261  กำรปลกูไม้ประดบั                  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคญั  ประโยชน์ของไม้ประดบั  
ส ำรวจตลำดไม้ประดบัในทอ้งถิ่น  จ ำแนกประเภท  
ปจัจยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรเจรญิของไม้ประดบั  กำรขยำยพนัธุ์ด้วยกำรปักช ำ  
กำรตอนกิ่ง  กำรปฏิบตัิดูแลรกัษำ  กำรป้องกนัโรคและศตัรไูม้ประดบั 
 โดยใช้ทกัษะกำรวเิครำะห์  ทกัษะกำรส ำรวจ  ทกัษะกำรตดัสนิใจ  
ทกัษะกำรให้เหตุผล  ทกัษะกำรประยกุต์ใช้ควำมรู ้ ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกนั  
ทกัษะกำรแสวงหำควำมรู ้ และลกัษณะนิสยัในกำรท ำงำน 
     เพือ่ให้เรยีนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดงัน้ี รกัชำติ ศำสน์ 
กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยั.ใฝ่เรียนรู ้อยูอ่ยำ่งพอเพียง 
ควำมมุ่งม ั่นในกำรท ำงำน รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  บอกควำมหมำย  
ควำมส ำคญัและประโยชน์ของไม้ประดบัไดถูกต้อง 
  2.  ส ำรวจข้อมูลควำมต้องของตลำดไม้ประดบัในทอ้งถิ่นได้ 
  3.  วเิครำะห์  จ ำแนกประเภทของไม้ประดบัได้ถูกต้อง 
  4.  อธบิำยปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรเจรญิเติบโตของไม้ประดบัได้ 
  5.  อธบิำยควำมรูเ้กีย่วกบักำรขยำยพนัธุ์ไม้ได้อย่ำงถูกต้อง 
  6.  ปฏิบตัิกำรขยำยพนัธไุม้ประดบัด้วยกำรปกัช ำ  
ตอนกิ่งได้อย่ำงถูกวิธี 
  7.  ปฏิบตัิกำรเตรยีมดินปลกุไม้ประดบัได้อย่ำงน้อย  2  ชนิด 
  8.  ปฏิบตัิกำรดูแลรกัษำไม้ประดบัได้อย่ำงถูกข ั้นตอน 
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  9.  
อธบิำยควำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัโรคและศตัรไูม้ประดบัได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 รวมทัง้หมด  9  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
ง20262  กำรปลกูไม้กระถำง                
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2                 จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  
เวลำ  20ชั่วโมง 
………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคญั  ประโยชน์ของไม้กระถำง  
พนัธุ์ไม้ทีนิ่ยมปลกู   ไม้กระถำงในรม่  ไม้กระถำงทนแดด  ไม้กระถำงเล็ก  
ไม้กระถำงมงคล  ไม้กระถำงกลำงแจง้  ไม้กระถำงดอกหอม  
กระถำงหรอืภำชนะปลกู  ขนำดและรปูทรงกระถำง  ดินหรือเครือ่งปลกู  
กำรให้น ้ำ  กำรให้ปุ๋ ย  กำรดูแลรกัษำท ั่วไป  กำรป้องกนัและก ำจดัศตัรพูืช  
กำรตดัแต่ง  กำรใช้ไม้กระถำงในกำรตกแต่ง  
 โดยใช้ทกัษะกำรวเิครำะห์  ทกัษะกำรส ำรวจ  
ทกัษะกำรประยกุต์ใช้ควำมรู ้     ทกัษะกำรท ำงำนรว่มกนั  
ทกัษะกำรแสวงหำควำมรู ้ และลกัษณะนิสยัในกำรท ำงำน 
  เพือ่ให้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  บอกควำมหมำย  
ควำมส ำคญัและประโยชน์ของไม้กระถำงได้ถูกต้อง 
  2.  ส ำรวจประเภทของไม้กระถำงทีนิ่ยมปลกูประดบัในทอ้งถิ่นได้ 
  3.  วเิครำะห์  จ ำแนก / 
ประเภทของไม้กระถำงในกำรน ำไปใช้ในกำรตกแต่งสถำนทีใ่ห้สวยงำมได้ 
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  4.  น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ในกำรปลกูไม้กระถำงได้อย่ำงเหมำะสม 
  5.  
อธบิำยควำมรูเ้กีย่วกบักำรปลกูและกำรขยำยพนัธุ์ไม้กระถำงได้อยำ่งถูกต้อง 
  6.  ปฏิบตัิกำรขยำยพนัธไุม้กระถำงด้วยกำรปกัช ำ  
ตอนกิ่งได้อย่ำงถูกวิธี 
  7.  ปฏิบตัิกำรเตรยีมดินปลกูและปลกูไม้กระถำงได้อย่ำงน้อย  2  
ชนิด 
  8.  ปฏิบตัิกำรดูแลรกัษำไม้กระถำงได้อย่ำงถูกข ั้นตอน 
  9.  
อธบิำยควำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัโรคและศตัรไูม้กระถำงได้อย่ำงถูกต้อง 

 รวมทัง้หมด  9  ผลกำรเรยีนรู ้

 

 

 

 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอนตำมหลกัสตูร Science Math  Program 

ตำมแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

 พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น (ช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1-3) 

ระดบัช ัน้ 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่ 1-3 

ภำคเรยีนที ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 2 

วิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ชั่วโมง   หน่วยกิต ชั่วโมง 

ม.1 
อ21101  
ภำษำองักฤษ 1.5 60 

อ21102  
ภำษำองักฤษ 1.5 60 

ม.2 
อ22101  
ภำษำองักฤษ 1.5 60 

อ22102  
ภำษำองักฤษ 1.5 60 

ม.3 
อ23101  
ภำษำองักฤษ 1.5 60 

อ23102  
ภำษำองักฤษ 1.5 60 

  รวมพื้นฐำน 4.5 180 รวมพื้นฐำน 4.5 180 

  รำยวชิำเพิ่มเติม     รำยวชิำเพิ่มเติม     
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ม.1 
อ20201  
พูดจำภำษำองักฤษ 0.5 20       

ม.2 
อ20202  
กำรอำ่นภำษำองักฤษ 1.0 40 

อ20203  
กำรอำ่นภำษำองักฤษ 1.0 40 

ม.3 
อ20204   
พูดจำภำษำองักฤษ 0.5 20 

อ20206   
ภำษำองักฤษฟงั-พูด 0.5 20 

  
อ20205   
ภำษำองักฤษฟงั-พูด 0.5 20       

  รวมเพิ่มเติม 2.5 100 รวมเพิ่มเติม 1.5 60 

รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 7.0 280 รวมเวลำเรยีนท ัง้สิ้น 6.0 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
อ21101  ภำษำองักฤษ                                    
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1            จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง   
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 อำ่นออกเสยีงข้อควำม  นิทำน  บทรอ้ยกรอง  บอกควำมเหมือน  
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสยีงประโยคชนิดต่ำง ๆ  
กำรใช้เครือ่งหมำยวรรคตอนและกำรล ำดบัค ำตำมโครงสรำ้งประโยคของภำษ
ำต่ำงประเทศและภำษำไทย  ปฏิบตัิตำมและใช้ค ำส ั่ง  ค ำแนะน ำ   
ค ำชี้แจง  พูดและเขียนบรรยำยสรปุใจควำมส ำคญัทีไ่ด้จำกกำรวิเครำะห์  
แสดงควำมคดิเห็นเรือ่งรำวเกีย่วกบัตนเอง  กิจวตัรประจ ำวนั  ประสบกำรณ์  
สิง่แวดล้อมและเหตุกำรณ์ใกลต้วัในควำมสนใจ  ระบุและเลือกข้อมูล  ประโยค  
ข้อควำม  บทสนทนำ  นิทำน  
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เรือ่งส ัน้และตอบค ำถำมเกีย่วกบัเรือ่งทีฟ่งัหรอือ่ำน  ค้นคว้ำ  รวบรวม  
สรปุข้อมูลจำกสือ่และแหลง่เรยีนรูต้่ำง ๆ 
ท ัง้ทีเ่ป็นข้อเท็จจรงิและข้อคดิเห็นทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรียนรูอ้ืน่  
เปรยีบเทยีบประเพณี  งำนเทศกำล  งำนฉลอง  วนัส ำคญั  ชีวติควำมเป็นอยู ่ 
และวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำ  
เข้ำรว่มและจดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรม  
โดยสำมำรถสือ่สำรด้วยภำษำ  น ้ำเสยีง และกิรยิำท่ำทำงสภุำพเหมำะสม  
ท ัง้ในสถำนกำรณ์จรงิและสถำนกำรณ์จ ำลองอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมกำลเท
ศะ 
                 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  กำรรวบรวมและน ำเสนอ  
มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ต 1.1 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
  มฐ. ต 1.2 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
  มฐ.ต1.3ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 มฐ. ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
  มฐ. ต2.2 ม.1/1, ม.1/2มฐ. ต 3.1 ม.1/1 
  มฐ. ต4.1 ม.1/1 มฐ. ต4.2 ม.1/1 

 รวมทัง้หมด  20  ตวัชี้วดั 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
อ21102  ภำษำองักฤษ                                     
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง   
………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
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 อำ่นออกเสยีงข้อควำม  นิทำน  บทรอ้ยกรอง  บอกควำมเหมือน  
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสยีงประโยคชนิดต่ำง ๆ  
กำรใช้เครือ่งหมำยวรรคตอนและกำรล ำดบัค ำตำมโครงสรำ้งประโยคของภำษ
ำต่ำงประเทศและภำษำไทย  ปฏิบตัิตำมและใช้ค ำส ั่ง  ค ำแนะน ำ   
ค ำชี้แจง  พูดและเขียนบรรยำยสรปุใจควำมส ำคญัทีไ่ด้จำกกำรวิเครำะห์  
แสดงควำมคดิเห็นเรือ่งรำวเกีย่วกบัตนเอง  กิจวตัรประจ ำวนั  ประสบกำรณ์  
สิง่แวดล้อมและเหตุกำรณ์ใกลต้วัในควำมสนใจ  ระบุและเลือกข้อมูล  ประโยค  
ข้อควำม  บทสนทนำ  นิทำน  
เรือ่งส ัน้และตอบค ำถำมเกีย่วกบัเรือ่งทีฟ่งัหรอือ่ำน  ค้นคว้ำ  รวบรวม  
สรปุข้อมูลจำกสือ่และแหลง่เรยีนรูต้่ำง ๆ 
ท ัง้ทีเ่ป็นข้อเท็จจรงิและข้อคดิเห็นทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรียนรูอ้ืน่  
เปรยีบเทยีบประเพณี  งำนเทศกำล  งำนฉลอง  วนัส ำคญั  ชีวติควำมเป็นอยู ่ 
และวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำ  
เข้ำรว่มและจดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรม  
โดยสำมำรถสือ่สำรด้วยภำษำ  น ้ำเสยีง และกิรยิำท่ำทำงสภุำพเหมำะสม  
ท ัง้ในสถำนกำรณ์จรงิและสถำนกำรณ์จ ำลองอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมกำลเท
ศะ 
                 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  กำรรวบรวมและน ำเสนอ  
มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั 
  มฐ. ต 1.1 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
  มฐ. ต 1.2 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
  มฐ.ต1.3ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 มฐ. ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
  มฐ. ต2.2 ม.1/1, ม.1/2มฐ. ต 3.1 ม.1/1 
  มฐ. ต4.1 ม.1/1                                         
  มฐ. ต4.2 ม.1/1 

 รวมทัง้หมด  20  ตวัชี้วดั 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
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อ22101  ภำษำองักฤษ                                     
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ปฏิบตัิตำมค ำขอรอ้งค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  และค ำอธบิำยง่ำย ๆ 
ทีฟ่งัและอ่ำน อำ่นออกเสยีงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทรอ้ยกรองส ัน้ๆ 
ได้ถูกต้องตำมหลกักำรอ่ำนระบุ/เขียนประโยคและข้อควำมให้สมัพนัธ์กบัสือ่ที่
ไม่ใช่ควำมเรยีงในรปูแบบต่ำง  ๆทีอ่ำ่น สนทนำแลกเปลีย่นข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง  
เรือ่งรำวต่ำง ๆ ใกลต้วั 
และสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวติประจ ำวนัอย่ำงเหมำะสมใช้ค ำขอรอ้ง 
ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง 
และค ำอธบิำยตำมสถำนกำรณ์พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  
ตอบรบัและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสมพูดและเขียนแสดงควำมรูส้ึก 
ควำมคดิเห็นของตนเองเกีย่วกบัเรือ่งต่ำงๆ  กิจกรรมและประสบกำรณ์ 
พรอ้มท ัง้ให้เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสมพูดและเขียนบรรยำยเกีย่วกบัตนเอ
ง  กิจวตัรประจ ำวนั ประสบกำรณ์  
และข่ำว/เหตุกำรณ์ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคม 
พูดและเขียนสรปุควำมส ำคญั/แก่นสำระ  
หวัข้อเรือ่งทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์เรือ่ง/ข่ำว/เหตุกำรณ์ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของส ั
งคมใช้ภำษำ  น ้ำเสยีง และกิรยิำท่ำทำง เหมำะกบับุคคลและโอกำส 
ตำมมำรยำทสงัคม  
และวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำเปรยีบเทยีบและอธบิำยควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสยีงประโยคชนิดต่ำงๆและกำรล ำดบัค ำตำมโครงสร้
ำงประโยคของภำษำองักฤษและภำษำไทยเปรยีบเทยีบและอธบิำยควำมเหมือ
นและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวติควำมเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ
กบัของไทย 
ใช้ภำษำสือ่สำรในสถำนกำรณ์จรงิ/สถำนกำรณ์จ ำลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรยีน 
สถำนศึกษำ และชุมชน  
                 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรเรียนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  
กระบวนกำรรวบรวมและน ำเสนอ  มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
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มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 

 รหสัตวัชี้วดั    
  มฐ. ต 1.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
  มฐ. ต 1.2ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5 
  มฐ. ต 1.3ม.2/1, ม.2/2 
  มฐ. ต 2.1ม.2/1 
  มฐ. ต 2.2   ม.2/3 
  มฐ. ต 4.1ม.2/1 

 รวมทัง้หมด  12  ตวัชี้วดั 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
อ22102  ภำษำองักฤษ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 

 เลอืกหวัข้อเรือ่ง ใจควำมส ำคญั  บอกรำยละเอยีดสนบัสนุน 
และแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกบัเรือ่งทีฟ่งัและอ่ำนพรอ้มท ัง้ให้เหตุผลและยกตวั
อยำ่งง่ำย ๆ ประกอบพูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมูล บรรยำย 
และแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกบัเรือ่งทีฟ่งัหรืออ่ำนอยำ่งเหมำะสม 
พูดและเขียนแสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบักิจกรรม เรือ่งต่ำง ๆ ใกลต้วั 
และประสบกำรณ์  พรอ้มท ัง้ให้เหตุผลส ัน้ ๆ ประกอบอธบิำยเกี่ยวกบัเทศกำล 
วนัส ำคญั ชีวติควำมเป็นอยู ่ 
และประเพณีของเจำ้ของภำษำเข้ำร่วม/จดักิจกรรมทำงภำษำและวฒันธรรมตำ
มควำมสนใจเปรยีบเทยีบและอธบิำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชี
วติควำมเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำกบัของไทย ค้นควำ้ รวบรวม 
และสรปุข้อมูล/ข้อเท็จจรงิทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่จำกแหลง่เรยี
นรู ้และน ำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียนใช้ภำษำองักฤษในกำรสืบคน้/ค้นคว้ำ 
รวบรวมและสรปุควำมรู/้ข้อมูลต่ำงๆ 
จำกสือ่และแหลง่กำรเรยีนรูต้่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพเผยแพร่ / 
ประชำสมัพนัธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรยีน เป็นภำษำองักฤษ 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  
กระบวนกำรรวบรวมและน ำเสนอ  มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร 
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 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 

 รหสัตวัชี้วดั   
 มฐ. ต 1.1ม.2/4มฐ. ต 1.2ม.2/4 
 มฐ. ต 1.3ม.2/3มฐ. ต 2.1ม.2/2, ม.2/3 
 มฐ. ต 2.2ม.2/2มฐ. ต 3.1ม.2/1 
 มฐ. ต 4.2ม.2/1, ม.2/2 

 

 รวมทัง้หมด  9  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 
อ23101  ภำษำองักฤษ                                   
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 

 ปฏิบตัิตำมค ำขอรอ้งค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธบิำยทีฟ่งัและอำ่น 
อำ่นออกเสยีง 

ข้อควำม ข่ำว โฆษณำ และบทรอ้ยกรองส ัน้ๆได้ถูกต้องตำมหลกักำรอำ่นระบุ  
เขียนสือ่ทีไ่ม่ใช่ควำมเรยีงในรปูแบบต่ำง  ๆให้สมัพนัธ์กบัประโยค 
ข้อควำมทีฟ่งัหรอือำ่น สนทนำ  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง  
เรือ่งต่ำงๆใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำวและเรือ่งทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคม  
สำมำรถสือ่สำรอยำ่งต่อเนือ่งใช้ค ำขอรอ้ง ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง 
ค ำอธบิำยอยำ่งเหมำะสมพูด  เขียนแสดงควำมต้องกำร  เสนอให้ควำมช่วยเหลือ  
ตอบรบัและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสมพูด  เขียนบรรยำยควำมรูส้กึ  
ควำมคดิเห็นของตนเองเกีย่วกบัเรือ่งต่ำงๆ  กิจกรรม  ประสบกำรณ์  
ข่ำว/เหตุกำรณ์พรอ้มท ัง้ให้เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสมพูด  



138 
 

เขียนบรรยำยเกี่ยวกบัตนเอง  ประสบกำรณ์  ข่ำว/เหตุกำรณ์  / เรือ่ง/ 

ประเด็นต่ำงๆ ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคม  พูด  
เขียนสรปุใจควำมส ำคญั/แก่นสำระ  
หวัข้อเรือ่งทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์เรือ่ง/ข่ำว/เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ทีอ่ยูใ่นควำ
มสนใจของสงัคมเลือกใช้ภำษำ  น ้ำเสยีง  กิรยิำทำ่ทำง 
เหมำะกบับุคคลและโอกำส 
ตำมมำรยำทสงัคมและวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำเปรียบเทยีบ  
อธบิำยควำมเหมือน  
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสยีงประโยคชนิดต่ำงๆตลอดจนกำรล ำดบัค ำตำ
มโครงสรำ้งประโยคของภำษำองักฤษและภำษำไทยใช้ภำษำสือ่สำรในสถำนก
ำรณ์จรงิ/สถำนกำรณ์จ ำลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรยีน สถำนศึกษำ ชุมชน 
และสงัคม 

              โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  
กระบวนกำรรวบรวมและน ำเสนอ  มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 รหสัตวัชี้วดั 

  มฐ. ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3    
  มฐ. ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/5    
  มฐ. ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2    
  มฐ. ต 2.1 ม.3/1    
  มฐ. ต 2.2 ม.3/1   
  มฐ. ต 4.1 ม.3/1 
 
 รวมทัง้หมด  12   ตวัชี้วดั 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำพื้นฐำน 

อ23102  ภำษำองักฤษ                                     
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                 จ ำนวน  1.5หน่วยกิต  เวลำ  
60  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 
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 เลอืก/ระบุหวัข้อเรือ่ง ใจควำมส ำคญั  รำยละเอยีดสนบัสนุน  
แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีฟ่งัและอ่ำนจำกสือ่ประเภทต่ำงๆพรอ้มท ัง้ให้เ
หตุผล  ยกตวัอย่ำงประกอบพูด  เขียนเพือ่ขอและให้ข้อมูล อธบิำย 
เปรยีบเทยีบ  แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีฟ่งัหรอือ่ำนอย่ำงเหมำะสม พูด  
เขียนแสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบักิจกรรม ประสบกำรณ์  และเหตุกำรณ์  
พรอ้มท ัง้ให้เหตุผลประกอบอธบิำยเกีย่วกบัชีวติควำมเป็นอยู ่  
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำเข้ำรว่ม/จดักิจกรรมทำงภำษำแล
ะวฒันธรรมตำมควำมสนใจเปรยีบเทยีบ  อธบิำยควำมเหมือน  
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวติควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจ้ำของภำษำกบัขอ
งไทย  ตลอดจนน ำไปใช้อย่ำงเหมำะสมค้นคว้ำ  รวบรวม  
สรปุข้อมูล/ข้อเท็จจรงิทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่จำกแหลง่เรยีนรู ้
แลว้สำมำรถน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียนใช้ภำษำองักฤษในกำรสบืค้น/ค้
นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู/้ข้อมูลต่ำงๆ 
จำกสือ่แหลง่กำรเรยีนรูต้่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพเผยแพร่ / 
ประชำสมัพนัธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรยีน ชุมชน 
และท้องถิ่นโดยใช้ภำษำองักฤษ 
               โดยใช้กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  
กระบวนกำรรวบรวมและน ำเสนอ มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 รหสัตวัชี้วดั  
  มฐ. ต 1.1 ม.3/4   มฐ. ต 1.2 ม.3/4    
มฐ. ต 1.3 ม.3/3   มฐ. ต 2.1 ม.3/2, ม.3/3    
  มฐ. ต 2.2 ม.3/2   มฐ. ต 3.1 ม.3/1    
มฐ. ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2    
 
 รวมทัง้หมด  9  ตวัชี้วดั 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
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อ20201  พูดจำภำษำองักฤษ                             
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
……………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
 สนทนำภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั  
บอกควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรออกเสยีงประโยคชนิดต่ำงๆ  
กำรล ำดบัค ำถำมตำมโครงสรำ้งของประโยคภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย  
ปฏิบตัิตำมค ำส ั่ง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  พูดและสนทนำ  
แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งรำว  เกีย่วกบัตนเอง  กิจวตัรประจ ำวนั  
ประสบกำรณ์  สิง่แวดลอ้มและเหตุกำรณ์ใกลต้วั  ในควำมสนใจ  
รวบรวมข้อมูล  ประโยคสนทนำ  
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆท ัง้ทีเ่ป็นข้อเท็จจรงิและข้อคดิเห็นทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระ
อืน่  สำมำรถสือ่สำรด้วยภำษำ  น ้ำเสยีง  
และกิรยิำท่ำทำงสภุำพและเหมำะสมทัง้สถำนกำรณ์จรงิและสถำนกำรณ์จ ำลอง
อยำ่งถูกต้อง 
 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร กระบวนกำรฝึกปฏิบตัิ กระบวนกำรกลุม่ 
กระบวนกำรสือ่ควำมกระบวนกำรแก้ปญัหำ กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำ เพือ่น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้ 
 1.    สนทนำภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนัได้ 
 2.     เข้ำใจค ำส ั่งและพูดโต้ตอบได้ 
 3.     นกัเรยีนสำมรถฟงัและพุดได้อย่ำงถูกต้อง 
 4.     สำมำรถอำ่นข้อควำมทีก่ ำหนดให้ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ20202  กำรอ่ำนภำษำองักฤษ                          
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 
 อำ่นออกเสยีงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ 
บทรอ้ยกรองและบทละครส ัน้ ถูกต้องตำมหลกักำรอ่ำน  
เขียนประโยคและข้อควำมให้สมัพนัธ์กบัสือ่ทีไ่ม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ 
ทีอ่่ำนรวมท ัง้ระบุและเขียนสือ่ทีไ่ม่ใช่ควำมเรยีงรปูแบบต่ำง ๆ 
ให้สมัพนัธ์กบัประโยคและข้อควำมทีอ่่ำน จบัใจควำมส ำคญั  วเิครำะห์ควำม 
สรปุควำม ตีควำม 
และแสดงควำมคดิเห็นจำกกำรอำ่นเรือ่งทีเ่ป็นสำรคดีและบนัเทิงคดี  
พรอ้มท ัง้ให้เหคผุลและยกตวัอย่ำงประกอบ เขียนโต้ตอบ 
เขียนน ำเสนอข้อมูลเกีย่วกบัตนเองและเรือ่งต่ำง ๆ ใกลต้วั  ประสบกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคม 
เขียนแสดงควำมต้องกำรเสนอ  
ตอบรบัและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลอืในสถำนกำรณ์จ ำลอง 
หรอืสถำนกำรณ์จรงิ อยำ่งเหมำะสม เลอืกใช้ภำษำทีเ่หมำะกบัระดบับุคคล  
โอกำสและสถำนที ่ตำมมำรยำทสงัคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
คน้คว้ำ สบืคน้ บนัทกึ สรปุและแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกบัข้อมูล 
ทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่ จำกแหลง่เรียนรูต้่ำง ๆ 
และน ำเสนอด้วยกำรเขียน เผยแพร ่ประชำสมัพนัธ์ 
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรยีน ชุมชนและทอ้งถิ่น 

  เห็นคณุคำ่ของกำรเรยีนภำษำองักฤษ  ใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อย่ำงพอเพียง  
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  รกัชำติ  ศำสน์  กษตัรยิ์  
มีจติสำธำรณะ  และสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร กระบวนกำรฝึกปฏิบตัิ กระบวนกำรกลุม่ 
กระบวนกำรสือ่ควำมกระบวนกำรแก้ปญัหำ กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำ เพือ่น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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 1.  อำ่นข้อควำมภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนัได้ 
 2.  เข้ำใจค ำส ั่งและพูดโต้ตอบได้ 
 3.  นกัเรยีนสำมรถอ่ำนออกเสยีงได้อย่ำงถูกต้อง 
 4.  สำมำรถอำ่นข้อควำมได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ20203  กำรอ่ำนภำษำองักฤษ                          
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  เวลำ  
40  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 
 อำ่นออกเสยีงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ 
บทรอ้ยกรองและบทละครส ัน้ ถูกต้องตำมหลกักำรอ่ำน  
เขียนประโยคและข้อควำมให้สมัพนัธ์กบัสือ่ทีไ่ม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ 
ทีอ่่ำนรวมท ัง้ระบุและเขียนสือ่ทีไ่ม่ใช่ควำมเรยีงรปูแบบต่ำง ๆ 
ให้สมัพนัธ์กบัประโยคและข้อควำมทีอ่่ำน จบัใจควำมส ำคญั  วเิครำะห์ควำม 
สรปุควำม ตีควำม 
และแสดงควำมคดิเห็นจำกกำรอำ่นเรือ่งทีเ่ป็นสำรคดีและบนัเทิงคดี  
พรอ้มท ัง้ให้เหคผุลและยกตวัอย่ำงประกอบ เขียนโต้ตอบ 
เขียนน ำเสนอข้อมูลเกีย่วกบัตนเองและเรือ่งต่ำง ๆ ใกลต้วั  ประสบกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นทีอ่ยู่ในควำมสนใจของสงัคม 
เขียนแสดงควำมต้องกำรเสนอ  
ตอบรบัและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลอืในสถำนกำรณ์จ ำลอง 
หรอืสถำนกำรณ์จรงิ อยำ่งเหมำะสม เลอืกใช้ภำษำทีเ่หมำะกบัระดบับุคคล  
โอกำสและสถำนที ่ตำมมำรยำทสงัคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
คน้คว้ำ สบืคน้ บนัทกึ สรปุและแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกบัข้อมูล 
ทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่ จำกแหลง่เรียนรูต้่ำง ๆ 
และน ำเสนอด้วยกำรเขียน เผยแพร ่ประชำสมัพนัธ์ 
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรยีน ชุมชนและทอ้งถิ่น 

  เห็นคณุคำ่ของกำรเรยีนภำษำองักฤษ  ใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อย่ำงพอเพียง  
มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน  รกัควำมเป็นไทย  รกัชำติ  ศำสน์  กษตัรยิ์  
มีจติสำธำรณะ  และสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
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 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร กระบวนกำรฝึกปฏิบตัิ กระบวนกำรกลุม่ 
กระบวนกำรสือ่ควำมกระบวนกำรแก้ปญัหำ กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำ เพือ่น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้ 
 1.  อำ่นข้อควำมภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนัได้ 
 2.  เข้ำใจค ำส ั่งและพูดโต้ตอบได้ 
 3.  นกัเรยีนสำมรถอ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 4.  สำมำรถข้อควำมของเจ้ำของภำษำได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 

อ20204  พูดจำภำษำองักฤษ                              
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง 
…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
 สนทนำด้วยประโยคหรอื  ข้อควำม  

และควำมหมำยเกีย่วข้องกบักำรซ้อขำย  ลมฟ้ำอำกำศ  กำรศึกษำ  อำชีพ  
กำรเดินทำงท่องเทีย่ว  กำรบริกำร  สถำนที ่ ภำษำ  วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ใช้ภำษำทีแ่สดงควำมต้องกำร  ขอควำมช่วยเหลอื  ตอบรบั  และปฏิเสธ  
กำรให้ควำมช่วยเหลอืด้วยค ำศพัท์  ส ำนวนภำษำ  ประโยค  
ข้อควำมทีใ่ช้ในกำรอรอ้ง  แสดงควำมรูส้กึ  
แสดงควำมคดิเห็นและใช้เหตุผลประกอบเกีย่วกบักิจกรรมหรือเรือ่งรำวต่ำงๆ  
แสดงบทบำทสมมุติ  
เปรยีบเทยีบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล  งำน  ฉลอง  
วนัส ำคญั  และชีวติควำมเป็นอยูข่องเจ้ำของภำษำกบัของไทย  
ใช้ภำษำสือ่สำรในสถำนกำรณ์จรงิ  
สถำนกำรณืจ ำลองทีเ่กิดขึ้นในห้องเรยีนและสถำนศึกษำ 
 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร กระบวนกำรฝึกปฏิบตัิ กระบวนกำรกลุม่ 
กระบวนกำรสือ่ควำมกระบวนกำรแก้ปญัหำ กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำ เพือ่น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
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 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
ผลกำรเรยีนรู ้ 
1.    เลอืกประโยคหรอืข้อควำมให้สมัพนัธ์กบัสือ่ได้ 
2.     สำมำรถพูดแสดงควำมต้องกำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม 
3.     พูดแสดงควำมรูส้กึและควำมคดิเห็นของตนเอง 
4.     แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบักิจกรรมหรอืเรือ่งต่ำงๆ 
5.     สอบถำมข้อมูลเกีย่วกบัชีวติ  ควำมเป็นอยู่และประเพณีของเจำ้ของภำษำ 
 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ20205  ภำษำองักฤษฟงั-พูด                            
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1              จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 

 ฟงัค ำส ั่ง  ค ำขอรอ้ง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจงง่ำย ๆ 
แลว้ปฏิบตัิตำมฟงับทสนทนำ เรือ่งรำวต่ำง ๆ แล้วสรปุสำระส ำคญัได้เข้ำใจ  
พูดโดยใช้ภำษำ  น ้ำเสยีง  
กรยิำท่ำทำงเหมำะสมตำมมำรยำททำงสงัคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำใ
นกำรขอรอ้ง  ให้ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ขอควำมช่วยเหลือ  
ตอบรบัและปฏิเสธในกำรให้ควำมช่วยเหลอืในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
สรปุใจควำมส ำคญัทีเ่ป็นข้อเท็จจรงิทีเ่กีย่วกบักลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่จำกแหลง่
กำรเรยีนรูแ้ละทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์ข่ำว หรือ 
เหตุกำรณ์ทีอ่ยูใ่นควำมสนใจของสงัคม  
ตลอดจนกำรแลกเปลีย่นข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง  กิจกรรม 
และสถำนกำรณ์ในชีวติประจ ำวนั 
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                 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร  กระบวนกำรกลุม่  กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรเรียนรูภ้ำษำกระบวนกำรสบืคน้  
กระบวนกำรรวบรวมและน ำเสนอ   
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ   
มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  ฟงัค ำส ั่ง  ค ำขอรอ้ง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจงง่ำย ๆ 
แลว้ปฏิบตัิตำมได้ 
  2.  ฟงับทสนทนำ เรือ่งรำวต่ำง ๆ แล้วสรปุสำระส ำคญัได้เข้ำใจ 
  3.  พูดโดยใช้ภำษำ  น ้ำเสียง  
กรยิำท่ำทำงเหมำะสมในกำรสนทนำแลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง  
กิจกรรมและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวติประจ ำวนั 
  4.  พูดเพือ่ขอและให้ข้อมูล  แสดงควำมต้องกำร  
ขอควำมช่วยเหลอื  ตอบรบัและปฏิเสธควำมช่วยเหลอืในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
อยำ่งเหมำะสม 
  5.  พูดสรปุใจควำมส ำคญัทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์เรือ่งทีฟ่งั 
   
 รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
อ20206  ภำษำองักฤษฟงั-พูด                            
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2               จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  เวลำ  
20  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

. 
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 ฟงัค ำส ั่ง ค ำขอรอ้ง ค ำศพัท์ กลุม่ค ำ บทสนทนำ ค ำแนะน ำ นิทำน 
เพลง เพือ่ให้เข้ำใจจบัประเด็นของสิง่ทีฟ่งั มีมำรยำทในกำรฟงั มีสมำธ ิ
มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำพูดค ำส ั่ง ค ำขอรอ้ง ค ำศพัท์ กลุม่ค ำ ค ำแนะน ำ 
พูดในโอกำสต่ำง ๆในกำรขอและให้ข้อมูลเกีย่วกบับุคคล 
สิง่ทีพ่บเห็นในชีวติประจ ำวนั พูดแสดงควำมต้องกำรของตนเอง 
กำรให้ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง ครอบครวัโรงเรยีน อำหำร เครือ่งดื่ม สตัว์ สิง่ของ 
เครือ่งแต่งกำย รำ่งกำย เวลำ สิง่แวดลอ้ม 
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลในครอบครวั 
ใช้ภำษำอยำ่งมีมำรยำทถูกต้องตำมกำลเทศะของบุคคลในกำรพูดและฟงั  
 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร กระบวนกำรฝึกปฏิบตัิ กระบวนกำรกลุม่ 
กระบวนกำรสือ่ควำมกระบวนกำรแก้ปญัหำ กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำ เพือ่น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 

 ผลกำรเรยีนรู ้
1. ฟงัค ำส ั่ง ค ำขอรอ้ง ค ำศพัท์ กลุม่ค ำ บทสนทนำ ค ำแนะน ำ 
นิทำน เพลง แลว้ 

จบัประเด็นของสิง่ทีฟ่งัได้ 
2. มีมำรยำทในกำรฟงั มีสมำธ ิสือ่สำรในสิง่ทีฟ่งัได้  
3. พูดในโอกำสต่ำง ๆในกำรขอและให้ข้อมูลเกีย่วกบับุคคล 
สิง่ทีพ่บเห็นใน 

ชีวติประจ ำวนั ด้วยควำมมั่นใจและมีมำรยำท 

4. พูดแสดงควำมต้องกำรของตนเอง กำรให้ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง 
ครอบครวั 

โรงเรยีน โดยใช้ภำษำอย่ำงมีมำรยำทถูกต้องตำมกำลเทศะของบุคคล 

5. พูดเกีย่วกบั อำหำร เครือ่งดืม่ สตัว์ สิง่ของ เครือ่งแต่งกำย 
รำ่งกำย เวลำ  

สิง่แวดล้อม ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลในครอบครวั 
โดยใช้ภำษำเหมำะสมกบักำลเทศะ 

 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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อธิบำยรำยวชิำกจิกรรม 
ก21914  กจิกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณะประโยชน์                         
กิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
เวลำ  20  ช ั่วโมง   
…………………………………………………………………………………...……………………………………...... 
 เป็นกิจกรรมทีน่ ำควำมรู ้ 
หรอืประยุกต์ใช้ควำมรูจ้ำกสิง่ทีศ่ึกษำค้นคว้ำและเรยีนรูจ้ำจำกรำยวชิำเพิ่มเติม  
(IS1, IS2)  ไปสูก่ำรปฏิบตัิ  ในกำรสรำ้งสรรค์  โครงงำน/  โครงกำรต่ำงๆ  
ทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะหรอืบรกิำรสงัคม  ชุมชน  
ประเทศหรอืสงัคมโลก  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วตัถุประสงค์  
วำงแผนกำรท ำงำน  และตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ  วเิครำะห์วิจำรณ์  
ผลทีไ่ด้จำกกำรปฏิบตัิกิจกรรมหรอืโครงงำน/โครงกำรโดยใช้กระบวนกำรกลุ่
มเพือ่ให้ผู้เรยีนมีทกัษะกำรคดิสรำ้งสรรค์  
เป็นกิจกรรมจติอำสำทีไ่ม่มีคำ่จำ้งตอบแทน  
เป็นกิจกรรมทีใ่ห้มีควำมตระหนกัรู ้ มีส ำนึกรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 โดยใช้กระบวนกำรสือ่สำร กระบวนกำรฝึกปฏิบตัิ กระบวนกำรกลุม่ 
กระบวนกำรสือ่ควำมกระบวนกำรแก้ปญัหำ กระบวนกำรคดิ  
กระบวนกำรกำรเรยีนรูภ้ำษำ เพือ่น ำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 
 เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื รกัชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์ 
ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีวนิยัใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่ำงพอเพียง มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
รกัควำมเป็นไทยและมีจติสำธำรณะ 
 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินกิจกรรม 
 1.  วเิครำะห์องค์ควำมรูจ้ำกกำรเรยีนใน  IS 1 และ  IS 2  
เพือ่ก ำหนดแนวทำงไปสูก่ำรปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  (Plublic  
service) 
       2.  เขียนเป้ำหมำย  วตัถุประสงค์  เคำ้โครง  
กิจกรรม/โครงงำนและแผนปฏิบตัิโครงงำน  /โครงกำร 
      3.  
ปฏิบตัิตำมแผนและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำทำงกำรปฏิบตัิโครงงำน/โครงกำร 
    4.  รว่มแสดงควำมคดิเห็น  วเิครำะห์  
วพิำกษ์กำรปฏิบตัิโครงงำน/โครงกำร 
 5.  สรปุผลกำรปฏิบตัิกิจกรรม  โครงงำน/โครงกำร  
และแสดงควำมรูส้กึ  ควำมคดิเห็น  ต่อกำรปฏิบตัิงำนหรอืกิจกรรม  
ซึ่งแสดงถึงกำรตระหนกัรู ้ มีส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 กำรด ำเนินกิจกรรมเพือ่สำธำรณะประโยชน์  
สำมำรถปรบัให้เหมำะสมกบัควำมสนใจระดบัช ัน้ของผู้เรียน  
และบรบิทควำมพรอ้มของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
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กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

 กิจกรรมพฒันำผู้เรียน 

เป็นกิจกรรมทีมุ่่งให้ผู้เรยีนได้พฒันำตนเองตำมศกัยภำพ 

พฒันำอยำ่งรอบด้ำนเพือ่ควำมเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ ท ัง้รำ่งกำย สติปญัญำ 

อำรมณ์ และสงัคม เสรมิสรำ้งให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั  

ปลกูฝงัและสรำ้งจติส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพื่อสงัคม 

สำมำรถจดักำรตนเองได้ และอยู่รว่มกบัผู้อืน่อยำ่งมีควำมสขุ  

 โรงเรยีนอำกำศอ ำนวยศึกษำ ได้จดักิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. กิจกรรมแนะแนว  
2. กิจกรรมนกัเรยีน 
3. กิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์  

 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันำผู้เรยีนให้รูจ้กัตนเ
อง รูร้กัษ์สิง่แวดลอ้ม สำมำรถคดิตดัสินใจ คดิแก้ปญัหำ ก ำหนดเป้ำหมำย 
วำงแผนชีวติท ัง้ด้ำนกำรเรียน และอำชีพ สำมำรถปรบัตนได้อย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกน้ียงัช่วยให้ครรููจ้กัและเข้ำใจผู้เรยีน 
ท ัง้ยงัเป็นกิจกรรมทีช่่วยเหลอืและให้ค ำปรกึษำแก่ผู้ปกครองในกำรมีสว่นร่วม
พฒันำผู้เรียน  
  นกัเรยีนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนว 20 
ช ั่วโมงต่อภำคเรยีน 
  แนวกำรจดักิจกรรมแนะแนว 
   กำรจดักิจกรรมแนะแนว 
สถำนศึกษำต้องบรหิำรจดักำรให้บุคลำกรทีเ่กี่ยวข้อง 
มีหน้ำทีแ่ละมีสว่นรว่มในกำรพฒันำผู้เรยีน 
ให้บรรลจุดุหมำยของหลกัสตูรและมำตรฐำนกำรแนะแนวด้ำนผู้เรยีน 
โดยจดัเวลำให้เป็นไปตำมสดัส่วนของกำรจดักิจกรรมพฒันำผู้เรียนในแต่ละช่
วงช ัน้ รวมท ัง้กำรจดับริกำรและกิจกรรมนอกห้องเรยีนให้ครอบคลมุท ัง้ 5 งำน 
และมีกิจกรรมอย่ำงน้อย 9 กิจกรรม ตำมแนวกำรจดักิจกรรมแนะแนวดงัน้ี 
   กำรจดักิจกรรมแนะแนว มีภำระงำน  2 ลกัษณะ คอื 
    กำรจดักิจกรรมแนะแนว 
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    กำรจดักิจกรรมในและนอกห้องเรยีน 
 

กำรจดักิจกรรมแนะแนว 
 ครทูกุคน รวมถึง พระ ครูแนะแนวด้วย รว่มรบัผิดชอบ 
และมีหน้ำทีใ่นกำรจดับรกิำรแนะแนวโดยมีครแูนะแนวเป็นทีป่รกึษำเพือ่ประ
สำนงำนเพือ่พฒันำผู้เรยีนให้ได้มำตรฐำนครอบคลมุบรกิำรแนะแนวท ัง้ 5 
งำนตำมวธิีกำรทดลองน้ี 

 
 
 
 

งำน วิธกีำร 

งำนศึกษำรวบรวมข้อมูล 
 
งำนสำรสนเทศ 
 
 
งำนให้ค ำปรกึษำ 
 
 
 
งำนกิจกรรมสง่เสรมิ พฒันำ 

ช่วยเหลอื ผู้เรยีน 

 

ศึกษำ รวบรวม วเิครำะห์ สรปุ 
และน ำเสนอ 
ข้อมูลผู้เรยีน 
จดัศูนย์สำรสนเทศทำงกำรแนะแนวใ
นรปูศูนย์กำรเรียนรูด้้วยตนเอง 
โดยครอบคลมุด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ 
ชีวติและสงัคม 
อบรมทกัษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นแ
ก่ครู 
ให้ค ำปรกึษำแก่นกัเรียนท ัง้รำยบุคคล
และกลุม่ 
ศึกษำรำยกรณี (CASE STUDY) 
และจดัประชุมปรกึษำปญัหำ  (CASE  
CONFERENCE)  
สง่ต่อผู้เชีย่วชำญในกรณีทีผู่้เรยีนมีปั
ญหำยำกแก่กำรแก้ไข 
จดักลุม่พฒันำผู้เรยีนด้วยเทคนิคทำง
จติวิทยำและกำรแนะแนว 
จดับรกิำรสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ 
รวมท ัง้ให้กำรสงเครำะห์ 
เพือ่ตอบสนองควำมถนดั 
ควำมต้องกำร 
และควำมสนใจของผู้เรยีน 

 โดยด ำเนินกำรตำมกิจกรรมอย่ำงน้อย 9 กิจกรรม 
 
 ศึกษำและรวมรวมข้อมูลผู้เรยีนทีต่นเองรบัผิดชอบเป็นรำยบุคคลคดัก
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รองผู้เรยีนเพือ่จ ำแนกผู้เรยีนออกเป็น 2 กลุม่ คอื 
กลุม่ปกติและกลุม่พิเศษดูแลช่วยเหลอืให้ศึกษำปรึกษำเบื้องต้นในด้ำนต่ำง ๆ 
ให้ผู้เรยีนพฒันำเต็มตำมศกัยภำพพฒันำระบบข้อมูลและภูมิควำมรูท้ีท่นัสมยั 
เป็นประโยชน์และจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวติประสำนงำนกบัผู้เกีย่วข้องภำยในสถ
ำนศึกษำ เพือ่ให้ข้อมูลเกีย่วกบัผู้เรียน แนวทำงกำรดูแลช่วยเหลือ 
และกำรสง่ต่อผู้เรยีนประสำนงำนกบัผู้ปกครอง ชุมชน 
เพือ่กำรรว่มมือในกำรดูแลช่วยเหลอืผู้เรยีนจดักิจกรรมท ัง้ในและนอกห้องเรีย
น เพือ่ป้องกนั แก้ไข 
และสง่เสรมิพฒันำผู้เรยีนทกุคนรวมทัง้ผู้ทีม่ีควำมสำมำรถพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส 
คนพิกำรตลอดจนผู้มีปญัหำชีวติและสงัคมให้สำมำรถพฒันำตนได้เต็มศกัยภำ
พรว่มจดับรกิำรต่ำง ๆ เช่น   
   แนะแนวกลุม่ 
   จดับรกิำรด้ำนสขุภำพ 
   จดัหำทนุและอำหำรกลำงวนั 
   จดัหำงำน 
   จดัให้มีกำรฝึกงำนและหำรำยได้ระหว่ำงเรยีน   
   จดัศูนย์กำรเรยีนเพือ่กำรวำงแผนชีวติ 
   จดับรกิำรช่วยผู้เรยีนทีม่ีปญัหำ หรือควำมต้องกำรพิเศษ 
   ติดตำมผลผู้เรยีนท ัง้ในปจัจบุนั และจบกำรศึกษำแล้ว ฯลฯ 
   นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และประชำสมัพนัธ์ 

กำรจดักิจกรรมในและนอกห้องเรยีน 
 ครทูกุคนร่วมรบัผิดชอบ และมีหน้ำทีใ่นกำรจดักิจกรรมแนะแนว 
โดยมีครูแนะแนวเป็นทีป่รึกษำและประสำนงำน 
รว่มกนัวำงแผนและหำวธิีกำรทีเ่หมำะสมมำใช้พฒันำผู้เรยีน เช่น 

 

ในห้องเรยีน นอกห้องเรยีน 

1. กิจกรรมโฮมรมู 
2. กิจกรรมคำบแนะแนว 
3.กำรสอดแทรกกระบวนกำร
แนะแนว 

1.กิจกรรมกลุม่ทำงจติวทิยำและกำรแนะ
แนว เช่น 
โปรแกรมพฒันำตนเองเกีย่วกบักำรรกัแล
ะเห็นคณุคำ่ในตนเอง 
2.กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร เช่น โครงกำร  
อบรมผู้น ำในโรงเรยีนสหวทิยำเขต 
3.กำรทศันศึกษำแหลง่วทิยำกำร 
และสถำนประกอบกำร 
4.กำรเชิญวิทยำกร ให้ควำมรู ้เช่น 
ผู้ปกครองนกัเรยีน  ศิษย์เก่ำ  
ภูมิปญัญำทอ้งถิ่น 
5.กำรจดันิทรรศกำร 
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6.กำรจดัป้ำยนิเทศ 

ในห้องเรยีน นอกห้องเรยีน 

 7.กำรจดัปฐมนิเทศ 
8.กำรปัจฉิมนิเทศ 
9. กำรจดัเสยีงตำมสำย 
10.ชุมนุมแนะแนว 
11.กิจกรรมผู้ปกครองพบครขูองลกูรกั 
12. กิจกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น 

 
 ในกำรประเมินผลกำรจดักิจกรรมแนะแนว ครผูู้รบัผิดชอบดงัน้ี 
1. ครผูู้จดักิจกรรมแนะแนว 

  1.1   ต้องจดักิจกรรมเพือ่พฒันำผู้เรยีน 
ให้เกิดคณุลกัษณะตำมมำตรฐำน 
กำรแนะแนว 
  1.2 ต้องรำยงำนเวลำและพฤติกรรมกำรเข้ำรว่มกิจกรรม 
  1.3 ต้องศึกษำ ติดตำม และพฒันำผู้เรยีน 
ในกรณีทีผู่้เรยีนไม่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 2. ผู้เรยีน 
  2.1 
ต้องเข้ำรว่มกิจกรรมแนะแนวตำมทีก่ ำหนดไว้ในหลกัสตูรไม่น้อยกว่ำ 34 
ช ั่วโมง/ปี โดยมีหลกัฐำนกำรเข้ำรว่มกิจกรรม 
  2.2 
ต้องปฏิบตัิกิจกรรมเพิ่มตำมทีค่รผูู้รบัผิดชอบกำรจดักิจกรรมมอบหมำยถ้ำไม่เ
กิดคณุลกัษณะตำมมำตรฐำนกำรแนะแนว 

กำรประเมิน 
 ครผูู้จดักิจกรรมแนะแนว 
สำมำรถเลือกใช้วธิีกำรประเมินผลตำมควำมเหมำะสมดงัต่อไปน้ี  

  แฟ้มผลงำน 
  กำรประเมินสภำพจรงิ 
  กำรประเมินตนเอง 
  กำรประเมินโดยกลุม่ / เพือ่น 
  กำรสงัเกต 
  กำรสมัภำษณ์ 
  กำรเขียนรำยงำน 
  หลกัฐำนกำรเข้ำรว่มกิจกรรม 
 ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น แ น ะ แ น ว ที่ ดี  
ควรต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรแนะแนวทุกมำตรฐำน 
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ทั้ ง ใ น ด้ ำ น ปั จ จ ั ย  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร  แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต 
ซึ่งสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกเอกสำรมำตรฐำนกำรแนะแนวและคู่มื
อกำรจดักำรแนะแนว  
 กิจกรรมนกัเรยีนเป็นกิจกรรมทีมุ่่งพฒันำควำมมีระเบียบวินยั 
ควำมเป็นผู้น ำผู้ตำมทีด่ี ควำมรบัผิดชอบ กำรท ำงำนรว่มกนั กำรรูจ้กัแก้ปญัหำ 
กำรตดัสินใจทีเ่หมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอือ้อำทร 
และสมำนฉนัท์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถ ควำมถนดั 
และควำมสนใจของผู้เรยีน ให้ได้ปฏิบตัิด้วยตนเองในทุกข ัน้ตอน ได้แก่ 
กำรศึกษำวเิครำะห์วำงแผน ปฏิบตัิตำมแผน ประเมินและปรบัปรงุกำรท ำงำน 
เน้นกำรท ำงำนรว่มกนัเป็นกลุม่ 
ตำมควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัวฒุิภำวะของผู้เรยีน 
บรบิทของสถำนศึกษำและท้องถิ่นกิจกรรมนกัเรยีนประกอบด้วย 
  1.กิจกรรมลกูเสอื เนตรนำร ีและนกัศึกษำวิชำทหำร 
  2.กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
 นกัเรยีนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนว 20 ช ั่วโมงต่อภำคเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 แนวกำรจดักิจกรรมหลกัสตูรลกูเสอืสำมญัรุน่ใหญ่ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 

หน่ว
ยที/่เ
รือ่ง 

ผลกำรเ
รยีนรู/้ 
พฤติกร
รมทีค่ำ
ดหวงั 

วตัถุประ
สงค์คณะ
ลกูเสอืแ
ห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื คณุลกั
ษณะ 
ทีพ่ึ่งป
ระสง
ค์ 

คำ่เวล
ำจดั 
กิจกร
รม 

กิจกรรม สำระกิจกรรม 

หน่ว
ยที ่1 
เรือ่ง 
ระเบี
ยบวิ
นยัแ
ละท ั
กษะ
ทำงลู
กเสอื 

1.ปฏิบ ั
ติกิจกร
รมทีก่่อ
ให้เกิด
คณุธรร
ม 
คณุลกั
ษณะตำ
มคติพจ
น์  

1.มีควำ
มรูค้วำม
เข้ำใจแล
ะสำมำร
ถปฎิบตัิ
ตำมค ำป
ฎิญำณก
ฎและคติ
พจน์ของ
ลกูเสอืสำ

1.อภิปรำยกลุม่เกีย่ว
กบัค ำปฏิญำณและก
ฎทีห่มู่ลกูเสอืสนใจ 
2.แสดงบทบำทสมม
ติตำมทีอ่ภิปรำยกลุม่ 

1. 
ค ำปฎิญำณกฎ
และคติพจน์ขอ
งลกูเสอืสำมญัรุ่
นใหญ่ 

1.รกัส
ำมคัค ี
รกัชำ
ติ 
ศำสน์
กษตัริ
ย์ 
2.ซือ่
สตัย์สุ
จรติ 

 15  
ช.ม. 
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ค ำปฏิญ
ำณและ
กฎของ
ลกูเสอื
สำมญัรุ่
นใหญ่ 

มญัรุน่ใ
หญ่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย
ที/่เรื ่อง 

ผลกำรเ
รยีนรู/้ 
พฤติกร
รมทีค่ำ
ดหวงั 

วตัถุประ
สงค์คณะ
ลกูเสอืแ
ห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 
คุณลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ 
จดั 

กจิกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิ
จกรรม 

 
 
 
 

2. 
ปฎิบตัิเ
กีย่วกบั
ระเบีย
บวนิยัท
ำงลกูเสื
อได้อย่
ำงถูกต้
อง 

2. 
มีควำมซื่
อสตัย์สุจ
รติ  
และมีระเ
บียบวนิยั 

3.วำงแผนกำรปฏิบตัิกิจกรร
มเกีย่วกบัค ำปฎิญำณและกฎ
ข้อทีส่นใจ 
4.ปฏิบตัิเกีย่วกบัค ำปฎิญำณ
และกฎข้อทีส่นใจ 
5.บนัทกึผลกำรปฏิบตัิกิจกร
รม 
6.รำยงำนผลกำรปฏิบตัิกิจก
รรม7.สำธติ 
8.ฝึกเป็นรำยบุคคล 
9.ฝึกเป็นหมู่ 
10.ฝึกเป็นกอง 

2. 
ระเบีย
บแถว 

มีระเบี
ยบวนิ ั
ย 
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 3.มีทกั
ษะทำง
ลกูเสอืใ
นสว่นที่
เกีย่วข้
องกบัก
ำรช่วยเ
หลอืตน
เองและ
กำรช่ว
ยเหลอื
ผู้อืน่ 

3.มีทกัษ
ะในกำร
ใช้เครือ่ง
มือและก
ำรแก้ไข
ปญัหำ 

11.สำธติ 
12.กำรฝึกปฏิบตัิ 
13.แสดงผลกำรปฏิบตัิ 
14.น ำผลกำรปฎิบตัิไปใช้ใน
กำรอยูค่่ำยพกัแรมหรือสอบ 

3.กำรก
ำงเต็น
ท์ 
4.กำรก่
อกองไ
ฟ 
5.แผน
ทีแ่ละเ
ข็มทศิ 
6.เงือ่น
เชือก 
10 
เงือ่น 
7.กำรผู
กเงือ่น 

พึ่งตน
เอง 

 

 

 

 

 

หน่ว
ยที/่เ
รือ่ง 

ผลกำรเ
รยีนรู/้ 
พฤติกร
รมทีค่ำ
ดหวงั 

วตัถุประ
สงค์คณะ
ลกูเสอืแ
ห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 
คุณลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวล
ำ 
จดั 
กิจกร
รม 

กิจกรรม สำระกิจกรรม 

   เพือ่ขอรบัเครือ่งหม
ำยลูกเสอืโลก 

   

หน่ว
ยที ่2 
เรือ่ง 
ชีวติ 
ต้อง
สู ้

มีทกัษะ
ในกำร
ปฐมพย
ำบำลเบื้
องต้นแ
ละสำม
ำรถน ำ
ไปใช้แ

1. 
มีทกัษะใ
นกำรแก้
ไขปญัห
ำ 
2. 
สงัเกตจ
ดจ ำและ

1.กำรสำธติ 
2.กำรฝึกปฏิบตัิในส
ถำนกำรณ์สมมุติ 
3.แสดงผลกำรปฏิบ ั
ติ 

กำรปฐมพยำบำ
ลเบื้องต้น 

1. 
รกัแล
ะเห็น
คณุคำ่
ในตน
เอง 
2. 
พึ่งตน
เอง 

   3  
ซ..ม. 
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ก้ปญัห
ำได้ 

พึ่งตนเอ
ง 

หน่ว
ยที ่3 
เรือ่ง 
ศรทั
ธำยดึ
ม ั่น 
ชำติ
ศำส
น์กษั
ตรยิ์ 
และ
วฒัน
ธรร
ม 
 
 

ตระหนั
กในคว
ำมส ำค ั
ญของกิ
จกรรม
คณะลกู
เสอืแห่
งชำติ 

บ ำเพ็ญต
นเพือ่สำ
ธำรณ- 
ประโยช
น์ 

1.ศึกษำกิจกำรคณะ
ลกูเสอืแห่งชำติ 
ทีม่ีควำมส ำคญัต่อต
นเอง สงัคม 
และประเทศชำติ 
2. 
วเิครำะห์บทบำทขอ
งตนเองในฐำนะทีเ่ป็
นสมำชิกคณะลกูเสื
อแห่งชำติ 
3. 
วำงแผนปฎิบตัิตนที่
เป็นประโยชน์ต่อสว่
นรวม 

กิจกำรของคณะ
ลกูเสอืแห่งชำติ 

เสยีสล
ะและเ
ห็นปร
ะโยช
น์สว่น
รวม 

3 
ซ.ม. 

 

 

 

หน่ว
ยที/่เ
รือ่ง 

ผลกำรเ
รยีนรู/้ 
พฤติกร
รมทีค่ำ
ดหวงั 

วตัถุประ
สงค์คณะ
ลกูเสอืแ
ห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 
คุณลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวล
ำ 
จดั 
กิจกร
รม 

กิจกรรม 
สำระกิจกร
รม 

   4. 
รำยงำนผลปฎิบตัิตนในฐ
ำนะทีเ่ป็นสมำชิกคณะลกู
เสอืแห่งชำติ 

   

หน่ว
ยที ่4 
เรือ่ง 
สนอ
งพร
ะคณุ

ปฏิบตัิกิ
จกรรมเ
พือ่ตอบ
สนองพ
ระคณุข
องบิดำ

ปฏิบตัิตำ
มค ำปฏิ
ญำณแล
ะ 
กฎของลู
กเสอื 

1.อภิปรำยกลุม่ถึงพระคุ
ณบิดำมำรดำและผู้มีพระ
คณุ 
2.ท ำตำรำงกิจกรรมประ
จ ำวนัเกีย่วกบัช่วยเหลอืง

กำรสนองพ
ระคณุบิดำ-
มำรดำและ
ผู้มีพระคณุ 

1.เสยี
สละก
ตญัญู
กตเว
ที 

1 
ซ.ม. 
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บิดำ 
มำร
ดำแ
ละผู้
มีพร
ะคณุ 
 

มำรดำ
และผู้มี
พระคุ
ณ 

ำนบ้ำนและงำนของครอ
บครวั 
3.บนัทกึกำรท ำกิจกรรม
ช่วยเหลอืงำนบ้ำนและงำ
นของครอบครวั 
4.รำยงำนผลกำรท ำกิจก
รรมช่วยเหลอืงำนบ้ำนค
รอบครวั 

2. 
รกัษำ
และส่
งเสรมิ
จำรตี
ประเ
พณีว ั
ฒนธร
รมแล
ะกิจก
รรม 

หน่ว
ยที ่5 
เรือ่ง 
เทดิ
ทนูเ
กียร
ติคณุ
สถำ
นศึก
ษำบู
ชำพ
ระคุ
ณ 
คร ู
อำจำ
รย์ 
 
 
 

ปฏิบตัิกิ
จกรรมเ
พือ่ตอบ
แทนพ
ระคณุข
องสถำ
นศึกษำ
และครู
อำจำรย์ 
 

ปฏิบตัิตำ
มค ำปฏิ
ญำณแล
ะ 
กฎของลู
กเสอื 

1.อภิปรำยกลุม่ 
เพือ่จดักิจกรรมสนองพร
ะคณุสถำนศึกษำ 
ครอูำจำรย์ 
2. 
วำงแผนกิจกรรมสนองพ
ระคณุสถำนศึกษำ 
ครอูำจำรย์ 

เทดิทนูเกีย
รติคณุสถำ
นศึกษำบูช
ำพระคุณค
รอูำจำรย์ 

1.เสยี
สละก
ตญัญู
กตเว
ที 
2.สง่เ
สรมิจ
ำรตีป
ระเพ
ณีวฒั
นธรร
ม 

1 
ซ.ม. 

หน่ว
ยที/่เ
รือ่ง 

ผลกำรเ
รยีนรู/้ 
พฤติกร
รมทีค่ำ
ดหวงั 

วตัถุประ
สงค์คณะ
ลกูเสอืแ
ห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 
คุณลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวล
ำ 
จดั 
กิจกร
รม 

กิจกรรม สำระกิจกรรม 

หน่ว
ยที ่6 

รูจ้กัแล
ะเข้ำใจ
เพือ่น 

มีควำมเ
ห็นอกเห็
นใจผู้อืน่ 

1.ศึกษำจำกกรณีตั
วอย่ำงของเพือ่น 

1.บทบำทของตน
เองต่อเพือ่นลกูเสื
อ 

1.เสยี
สละเห็
นประ

2 ซม. 
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เรือ่ง
เพือ่
นช่ว
ยเพือ่
น 

ช่วยเห
ลอืและ
ชกัจงูใ
ห้ปฏิบ ั
ติตนเป็
นคนดี 

2.รวบรวมข้อมูลแ
ละวำงแผนช่วยเห
ลอืเพือ่น 
3.รวมกลุม่กนัท ำกิ
จกรรมทีเ่ป็นประโ
ยชน์ 

2.กำรวำงแผนท ำ
กิจกรรมช่วยเหลื
อเพือ่น 
3.ท ำกิจกรรมทีเ่ป็
นประโยชน์ 
4.แสดงควำมชืน่
ชมผลกำรพฒันำ
ตนเองของเพือ่น 

โยชน์
สว่นร
วม 
2.พึ่ง
ตนเอง
อตุสำ
หะ 
รกักำ
รท ำงำ
น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที/่เรือ่ง 
ผลกำรเรยีนรู/้ 

พฤติกรรมทีค่ำดหวงั ทีพ่ึ่งประสงค์ 
จดั 

กิจกรร
ม 

หน่วยที ่7 
เรือ่ง ลกูเสอืท ั่วโลกเป็นพีน้่องกนั 
 
 
 
 
 

สรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเพือ่นลูกเสอืท ัง้ในประเทศและต่ำ
งประเทศ ฏิญำณ กฎและคติพจน์ของลกูเสอืรุน่ใหญ่ 2.วำงแผนกิจกรรมกำรเยีย่มกองลูกเสอืในโรงเรยีน 

3.จดักิจกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกองลูกเสอืต่ำง
โรงเรยีน 
4.รำยงำนผลและแสดงผลงำนกิจกรรม 

ง 
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หน่วยที ่8 
เรือ่งวทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลยแีก้ปญัหำและพฒันำสิง่แว
ดลอ้ม ชุมชน 

เรยีนรูแ้ละตระหนกัในปญัหำเกี่ยวกบัทรพัยำกร 
ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มของชุมชน สนใจและพฒันำเรือ่งของธรรมชำติ 2.กำรอภิปรำยเกีย่วกบัปญัหำสิง่แวดลอ้มภำยในโรงเรีย

น 
รยีน 
2. กำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
3. กำรเขียนโครงกำร 

รวม 
กระตือรอืรน้ใฝ่รู ้ 
มีควำมคดิสรำ้งสรรค์ 

 

 

หน่วยที/่เรือ่
ง 

ผลกำรเรยีนรู/้ 
พฤติกรรมทีค่ำดหวงั ชำติ ทีพ่ึ่งประสงค์ 

ำ 
จดั 

กิจกรร
ม 

  

หน่วยที ่9 
เรือ่ง  
สบืสำน 
มรดก  
ภูมิธรรม  
ภูมิปญัญำไ
ทย 

เรยีนรูม้รดก ภูมิปญัญำไทยของท้องถิ่นในด้ำนคณุค่ำและคณุประโยชน์ 
 2.ศึกษำวถิีชีวติของภูมิปญัญำทอ้งถิ่น 

3.จดันิทรรศกำร 
4.สรำ้งผลงำน 

2.กำรแสดงและเผยแพรผ่ลงำน กระตือรอืรน้ ใฝ่รู ้
มีควำมคดิสรำ้งสรรค์ 

หน่วยที ่10 
เรือ่ง 
สูค่วำมเป็นเ
ลศิ 

เรยีนรูฝึ้กปฏิบตัิวชิำพิเศษสำมญัรุน่ใหญ่จนเกิดทกัษะและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวชิำพิเศษสำมั
ญรุน่ใหญ่อย่ำงน้อย 3  วชิำ  สรำ้งสรรค์งำนฝีมือ 

สนใจและพฒันำเรือ่งของธรร
มชำติ 

2.ฝึกปฏิบตัิจนเกิดควำมช ำนำญ 
3.จดัสอบวชิำพิเศษเพือ่รบัเครือ่งหมำยวชิำพิเศษลกูเสอืสำ
มญัรุน่ใหญ่ 
ตำมข้อบงัคบัคณะลกูเสอื 

2.กำรสอบวชิำพิเศษลูกเสอืสำมญั
รุน่ใหญ่ 
 

มต่ำงๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 
2.รกัเห็นคณุค่ำในตนเอง 
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หน่วยที/่เรือ่ง 
ผลกำรเรยีนรู/้ 

พฤติกรรมทีค่ำดหวงั 
วตัถุประสงค์คณะลูกเสอืแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 

ทีพ่ึ่งประสงค์ 
จดั 

กิจกรรม กิจกรรม สำระกิจกรรม 

   ทดสอบภำคทฤษฎี  
                                                      รวมท ัง้หมด 

 
 แนวกำรจดักิจกรรมหลกัสตูรลกูเสอืสำมญัรุน่ใหญ่ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 
พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 
ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวล
ำจดั 
กิจกร
รม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

หน่วยที ่
1 
เรือ่ง 
ระเบียบ
วนิยัและ
ทกัษะทำ
งลกูเสอื 
 
 

1.ปฏิบตัิกิจ
กรรมทีก่่อใ
ห้เกิดคณุธร
รม 
คณุลกัษณะ
ตำมคติพจ
น์ 
ค ำปฏิญำณ
และกฎของ
ลกูเสอืและ
หลกักำรทำ
งศำสนำ 
2.ปฏิบตัิเรื่
องระเบียบ
แถวและสว
นสนำมได้อ
ยำ่งถูกต้อง 

1.มีควำมซื่
อสตัย์สุจรติ
มีระเบียบวิ
นยั 
สำมคัคแีละ
เสยีสละ 
 
 
 
 
 
2.ระเบียบแ
ถว 

1.อภิปรำย
กลุม่เกีย่วกั
บค ำปฏิญำ
ณและกฎที่
หมู่ลกูเสอืส
นใจ 
2.กรณีศึก
ษำ 
3.วำงแผน
กำรปฏิบตัิ
กิจกรรมพิ
ธกีำรทำงศ
ำสนำ 
4.ปฏิบตัิกิ
จกรรมทำง
ศำสนำในว ั
นส ำคญัทำ
งศำสนำ 
5.บนัทกึผ
ลกำรปฏิบ ั
ติกิจกรรม 

1.น ำคติพ
จน์ 
ค ำปฎิญำ
ณและกฏ
ของลกูเสอื
ในกำรปฏิ
บตัิตำมหล ั
กธรรมทำ
งศำสนำ 
 
 
 
2.ระเบียบ
แถว 
3.สวนสน
ำม 

1.รกัสำมั
คค ี
รกัชำติ 
ศำสน์กษั
ตรยิ์ 
2.อดทน 
อดกล ัน้ 

15  
ช.ม. 
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หน่วยที/่เ
รือ่ง 

ผลกำรเรยีนรู/้ 
พฤติกรรมทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสงค์คณะลูกเสอืแห่งชำติ 
ทีพ่ึ่งประสงค์ 

ำ 
จดั 
กิจกร
รม 

 3.มีทกัษะในกำรเดินทำงไกลกำรอยูค่่ำยพกัแรมกำรเดินทำงส ำร
วจและกำรบุกเบิก 

3.มีทกัษะในกำรใช้เครือ่งมือและกำรแก้ไขปญัหำและท ำง
ำนรว่มกบัผู้อืน่ 7.สำธติ 

8.ฝึกเป็นรำยบุคคล 
9.ฝึกเป็นหมู่ 
10.ฝึกเป็นกอง 
11.สำธติ 
12.กำรฝึกปฏิบตัิ 
13.แสดงผลกำรปฏิบตัิ 
14.กำรฝึกปฏิบตัิในกำรอยูค่่ำยพกัแรมและกำรเดินทำงส ำรวจใ
นสถำนกำรณ์จรงิ 

ยพกัแรม 
5.กำรเดินทำงส ำรวจ 
6.กำรบุกเบิก 

หน่วยที ่2 
เรือ่ง ชีวติ 
ต้องสู ้

4.มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรพฒันำสมรรถภำพทำงกำย สงัเกต จดจ ำ และพึ่งตนเอง 
ท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

-อภิปรำยกลุม่ 
-สรปุผลกำรอภิปรำยกลุม่ 

-กำรสง่เสรมิสมรรถภำพทำงกำย และจติใจ 

 
 
 
 
 
 

หน่วยที/่เรือ่ง 
ผลกำรเรยีนรู/้ 

พฤติกรรมทีค่ำดหวงั 
วตัถุประสงค์คณะลูกเสอืแห่งชำติ กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 

ทีพ่ึ่งประสงค์ 
จดั 

กิจกรรม 

   กิจกรรม 

   -รำยงำนผลกำรอภิปรำย 
2.กระบวนกำรเสรมิสรำ้งและกำรประเมินสมรรถภำพทำงกำยด้วยตนเอง 
-สำธติ 
-ฝึกปฏิบตัิตำมแบบ 
-ปฏิบตัิด้วยตนเอง 
3.ก ำหนดวธิีกำรสรำ้งเสรมิสมรรถภำพตำมศกัยภำพและตำมควำมเหมำะสมของรำ่งกำย  
4.รำยงำนผลกำรปฏิบตัิกำรเสรมิสรำ้งสมรรถภำพทำงกำย 
5.สรปุ รำยงำนผล 

-
กำรป้องกนัตนเองจำกสิง่เสพติด 
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หน่ว
ยที/่เ
รือ่ง 

ผลกำรเรยีนรู/้ 
พฤติกรรมทีค่ำดหวงั 

วตัถุปร
ะสงค์ค
ณะลกูเ
สอืแห่ง
ชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเสอื 

คณุล ั
กษณ
ะ 

ทีพ่ึ่ง
ประส
งค์ 

ค่
ำเ
ว
ลำ
จ ั
ด 
กิ
จ
ก
ร
ร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจกร

รม 

หน่ว
ยที ่3 
เรือ่ง 
ศรทั
ธำ 
ยดึม ั่
น 
ชำติ
ศำส
น์ 
กษตั
รยิ์แล
ะวฒั
นธร
รม 
 
 
 

5.ปฏิบตัิศำสนกิจ/พิธกีร
รมทำงศำสนำได้ 

รกัษำแ
ละสง่เส
รมิจำรี
ต 
ประเพ
ณี  
วฒันธร
รม 

-ศึกษำ 
คน้คว้ำ/วเิคร
ำะห์หลกัค ำส
อนทำงศำสน
ำ 
-
อภิปรำยกลุม่ 
วำงแผนปฏิ
บตัิ 
กิจกรรมทำง
ศำสนำ 
-
ปฏิบตัิศำสน
กิจ/พิธีกรรม
ทำงศำสนำ 
-
บนัทกึกำรป
ฏิบตัิกิจกรร
มทำงศำสนำ 
-
รำยงำนผลก
ำรปฏิบตัิกิจก
รรม 

-
ปฏิบตัิตำม
หลกัค ำสอ
นทำงศำสน
ำ 
-ศีล 5 
-ศีล 8 
-
ศำสนกิจ/พิ
ธกีรรมทำง 
ศำสนำ 
 

รกัสำ
มคัค ี
รกัชำ
ติ 
ศำสน์
กษตั
รยิ์ 

3 
ซ.
ม. 
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หน่ว
ยที ่4 
เรือ่ง 
สนอ
งพระ
คณุบิ
ดำ 
มำรด
ำและ
ผู้มีพ
ระคุ
ณ 
 
 
 

6.ปฏิบตัิกิจกรรมในครอ
บครวัอย่ำงสม ่ำเสมอเพือ่
ตอบสนองพระคณุของบิ
ดำมำรดำและผู้มีพระคุ
ณ 

ปฏิบตัิต
ำมค ำป
ฏิญำณ
และ 
กฎของ
ลกูเสอื 

1.อภิปรำยก
ลุม่ถึงพระคุ
ณบิดำมำรด
ำและผู้มีพระ
คณุ 
2.ท ำตำรำงกิ
จกรรมประ
จ ำวนัเกีย่วกั
บ 

ภำรกิจของ
ลกูเสอืทีเ่ป็
นกำรสนอง
พระคณุบิด
ำ-
มำรดำและ
ผู้มีพระคณุ 

1.เสยี
สละก
ตญัญู
กตเว
ที 

1 
ซ.
ม. 

 
 
 
 
 

หน่วยที/่เรือ่ง 
ผลกำรเรยีนรู/้ 

พฤติกรรมทีค่ำดหวงั 
วตัถุประสงค์คณะลูกเสอืแห่งช

ำติ ทีพ่ึ่งประสงค์ 
ด 

กิจกรรม 

   
3.บนัทกึกำรท ำกิจกรรมช่วยเหลอืงำนบ้ำนและงำนของครอบ
ครวั 
4.รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมช่วยเหลืองำนบ้ำนและงำนครอ
บครวั 

หน่วยที ่5 
เรือ่ง 
บูชำพระคุณค
ร-ูอำจำรย์ 
 
 
 
 
 

7.ปฏิบตัิกิจกรรมเพือ่ตอบแทนพระคณุของสถำนศึกษำและครอูำ
จำรย์ 

บ ำเพ็ญตนเพือ่สำธำรณประ 
โยชน์ 2.สรปุผลกำรวเิครำะห์ 

3.วำงแผนพฒันำในสถำนศึกษำ 
4.ปฏิบตัิกำร 
5.สรปุผลกำรปฏิบตัิ 
6.รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนทีไ่ด้พฒันำ 

ำรย์ กตญัญูกตเวทีและเห็นประโยชน์ส่วนร
วม 
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หน่วยที/่เรือ่ง 
ผลกำรเรยีนรู/้ 

พฤติกรรมทีค่ำดหวงั 
วตัถุประสงค์คณะลูกเสอืแห่งชำติ 

ทีพ่ึ่งประสงค์ 
จดั 

กิจกรรม 

หน่วยที ่6 
เรือ่ง เพือ่นช่วยเพือ่น 

8.รูจ้กัและเข้ำใจเพือ่น 
ให้กำรช่วยเหลอืและชกัจงูให้ปฏิบตัิเป็นคนดี 

มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ 
โรงเรยีน 
2.รวบรวมข้อมูลของเพือ่นลกูเสอืในโรงเรยีน 
3.วำงแผนช่วยเหลอืเพือ่น 
 
4.รวมกลุม่กนัท ำกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
2.กำรรวบรวมข้อมูลของลกูเสอืในกอง 
 
3.กำรวำงแผนช่วยเหลอืเพือ่น 
4.แสดงควำมชืน่ชมผลกำรพฒันำตนเองของเพื่
อนลูกเสอื 

ตนเอง 
อตุสำหะ  
รกักำรท ำงำน 

หน่วยที ่7 
เรือ่ง 
ลกูเสอืท ั่วโลกเป็นพีน้่อ
งกนั 
 
 
 
 

9.สรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเพือ่นลูกเสอืท ัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

มีควำมรูค้วำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบตัิตำมค ำ
ปฏิญำณ กฎและคติพจน์ของลูกเสอื งเรยีน 

2.จดักิจกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกอง 

 
 
 
 

หน่วยที/่เรือ่ง 
ผลกำรเรยีนรู/้ 

พฤติกรรมทีค่ำดหวงั ทีพ่ึ่งประสงค์ 
ด 

กิจกรรม 

  
3.รำยงำนผลและแสดงผลงำนกิจกรรม 

หน่วยที ่8 
เรือ่ง วทิยำ- 

10.เรยีนรูแ้ละตระหนกัในปญัหำเกีย่วกบัทรพัยำกร 
ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มของชุมชน สรำ้งสรรค์งำนฝีมือ 

สนใจและพฒันำเรือ่งของธรรมชำติ 
2.ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแก้ปญัหำสิง่แวดล้อมภำยในโรงเรี
ยน 

น ม กระตือรือรน้ ใฝ่รู ้ 
มีควำมคดิสรำ้งสรรค์ 
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ศำสตร์ 
เทคโนโลยแีก้ปญัหำและพฒันำสิง่แวดล้อ
ม ชุมชน 

หน่วยที ่9 
เรือ่ง สบืสำน มรดก ภูมิธรรม  
ภูมิปญัญำไทย 

11.เรยีนรูม้รดก 
ภูมิปญัญำไทยของท้องถิ่นในด้ำนคณุค่ำและคณุประโย
ชน์ 
 

จดจ ำและทกัษะกำรท ำงำนรว่มกบัผู้อื่
น 

2.จดัแสดงผลงำนภูมิปญัญำ 2.กำรจดัแสดงและเผยแพรผ่ลงำ
น 

ม กระตือรือรน้ ใฝ่รู ้
มีควำมสรำ้งสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที/่เรือ่
ง 

ผลกำรเรยีนรู/้ 
พฤติกรรมทีค่ำดหวงั ชำติ ทีพ่ึ่งประสงค์ 

ด 
กิจกรรม 

หน่วยที ่10 
เรือ่ง 
สูค่วำมเป็นเ
ลศิ 

12.เรยีนรูฝึ้กปฏิบตัิวชิำพิเศษสำมญัรุน่ใหญ่จนเกิดทกัษะและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวชิำ
พิเศษสำมญัรุ่น 
ใหญ่ อย่ำงน้อย  
3 วชิำ 

สรำ้งสรรค์งำนฝีมือ 
สนใจและพฒันำเรือ่งของธรร
มชำติ 

2.ศึกษำวชิำลกูเสอืช ั้นพิเศษ 
3.ฝึกปฏิบตัิจนเกิดควำมช ำนำญ 
 
4.จดัสอบวชิำพิเศษเพือ่รบัเครือ่งหมำยวชิำพิเศษลกูเสอืสำมญัรุ่นใ
หญ่ ตำมข้อบงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชำติ 
5. 
จดัสอบเพือ่ขอรบัเครือ่งหมำยลกูเสือช ัน้พิเศษตำมข้อบงัคบัคณะลกู
เสอืแห่งชำติ 

2.กำรสอบวชิำพิเศษลูกเสอืสำมญัรุ่นใ
หญ่ 
3.วชิำลกูเสอืช ั้นพิเศษ 
 
4.กำรสอบเพือ่รบัเครือ่งหมำยลกูเสอืช ั้
นพิเศษ 

นเอง 
2.พึ่งตนเองอตุสำหะ 
รกักำรท ำงำน 
3.กระตือ 
รอืรน้ใฝ่รู ้
มีควำมคดิรเิรมิสรำ้งสรร
ค์ 
4.รกัและเห็นคณุค่ำในต
นเอง พึ่งตนเอง อตุสำหะ  
รกักำรท ำงำน 
กระตือรอืรน้ใฝ่รู ้
 
มีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรร
ค์ 
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หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

   ทดสอบภำ
คปฏิบตัิ 

  2 ซม. 

   ทดสอบภำ
คทฤษฎี 

  1 ซม. 

รวมทัง้หมด 40 
ซม. 

 แนวกำรจดักิจกรรมหลกัสตูรลกูเสอืสำมญัรุน่ใหญ่ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

หน่วยที ่
1 
เรือ่งระเ
บียบวนิ ั
ยและทกั
ษะทำงลู
กเสอื 

1.  ปฏิบตัิ 
กิจกรรมกำ
รเดินทำงส ำ
รวจได้ 

1.  มีทกัษะ 
กำรแก้ไข 
ปญัหำ 
และกำรท ำง
ำนรว่มกบัผู้
อืน่ 

- 
อภิปรำยก
ลุม่ 
- 
แบ่งกลุม่ป
ฏิบตัิ 
งำนตำมโค
รงกำร 
- 
วำงแผนก ำ
หนด 
สถำนทีว่นัเ
วลำ 
และเสน้ทำ
งกำรเดินท
ำงส ำรวจ 
- 
จดัท ำคูม่ือ
กำรเดินทำ
งส ำรวจ 

กำรเดินท
ำงส ำรวจ 

อดทน 
อดกล ัน้  
มีพลำนำ
มยัสมบูร
ณ์ 

15 
ชม. 
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หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

   - 
ขออนุมตัิเ
ดินทำงส ำร
วจ 
- 
ปฏิบตัิกำรเ
ดินทำงส ำร
วจ 
-
รำยงำนผล
กำรเดินทำ
งส ำรวจ 

  2 ซม. 

 2.  ปฏิบตัิ 
กิจกรรมกำ
รเดินสวนส
นำมได้ 

2. 
มีระเบียบ 
วนิยั และ 
ควำมสำมคั
ค ี

- สำธติ 
- 
ฝึกปฏิบตัิเ
ป็นหมู่/กอ
ง 
- 
รว่มกิจกรร
มสวนสนำ
มในวนัส ำ
คญัทำงลกูเ
สอื 

- กำรเดิน 
สวนสนำม 

มีระเบียบ
วนิยั 

 

 3. 
มีทกัษะทำง 
ลกูเสอืในกำ
รช่วยเหลือ 
ตนเอง 
ช่วยเหลอืผู้

3. 
มีทกัษะกำร 
สงัเกตจดจ ำ 
กำรใช้เครือ่
งมือ 

- 
อภิปรำยก
ลุม่หำข้อมู
ลในกำรอยู่
คำ่ย 
พกัแรม 

กำรอยูค่่ำ
ย 
พกัแรม 

พึ่งตนเอง
อตุสำหะ  
รกักำรท ำ
งำน 
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อืน่ 
และกำรท ำง
ำนเป็นหมู่ค
ณะ 

และกำรแก้
ไขปญัหำ  
กำรท ำงำน
รว่มกบัผู้อื่
น 
4. 
มีกำรพฒัน
ำ ตนเอง 

- 
วำงแผนกำ
รอยูค่่ำยพั
กแรม 
- 
ปฏิบตัิตำม
แผนกำร 
- 
รำยงำนผล 
กำรอยูค่่ำย 
พกัแรม 

 
 
 
 
 
 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

 ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

 
กิจกรรม 

สำระกิจก
รรม 

หน่วยที ่
2 เรือ่ง 
ชีวติ 
ต้องสู ้

 มีควำมรูม้ีท ั
กษะในกำร
พฒันำสมร
รถภำพทำง
กำย 

สงัเกตจดจ ำ 
และพึ่งตนเ
องท ำกิจกร
รม 
ต่ำงๆ 
ตำมควำมเ
หมำะสม 

- ศึกษำ 
คน้คว้ำ 
วเิครำะห์ก
ติกำ 
กีฬำประเภ
ททมีทีห่มู่ลู
กเสอืสนใจ 
- 
อภิปรำยก
ลุม่ 

สมรรถภำ
พทำงกำย 
- 
กำรเพิ่มพู
นสมรรถ
ภำพทำงก
ำย 
- กีฬำ 
ประเภทที
ม 
- 
หมู่ลกูเสอื 
วำงแผนก
ำรเล่นกีฬ
ำ 

มีพลำนำ
มยัสมบูร
ณ์ท ัง้ร่ำง
กำยและจิ
ตใจ 

3 ชม. 
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- 
จดักำรแข่
ง ขนักีฬำ 
- 
รำยงำนผ
ล  

หน่วยที ่
3 เรือ่ง 
ศรทัธำ 
ยดึม ั่นชำ
ติศำสน์ก
ษตัรยิ์แล
ะวฒันธ
รรม 

 น ำหลกัธรร
มทำงศำสน
ำไปปฏิบตัิแ
ละเผยแพร่ 

เข้ำใจและ 
สำมำรถปฏิ
บตัิตำมค ำป
ฏิญำณและ
กฎของลกูเ
สอืสำมญั 
รุน่ใหญ่ 

- 
วเิครำะห์ห
ลกั 
ธรรมทำงศ
ำสนำทีส่อ
ดคลอ้งกบั
ค ำปฏิญำณ
และกฎขอ
งลกูเสอืสำ
มญัรุน่ให
ญ่ 
- 
ฝึกปฏิบตัิพิ
ธกีรรมทำง
ศำสนำ 
- 
ด ำเนินกำร
พิธกีรรมท
ำง 

กำรปฏิบตัิ
กิจกรรม 
ตำมคติพ
จน์ค ำปฏิ
ญำณกฎข
องลกูเสอื
และหลกัธ
รรมทำงศ
ำสนำ 

รกัสำมคั
ครีกัชำติ 
ศำสน์กษั
ตรยิ์ 

3 ชม. 

 
 
 
 
 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

   ศำสนำ 
- 
น ำหลกัธร
รมทำงศำส
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นำทีส่อดค
ลอ้งกบัค ำ
ปฏิญำณแ
ละกฎของลู
กเสอืสำมั
ญรุน่ใหญ่ไ
ปเผยแพร่ 
- 
บนัทกึและ 
รำยงำนผล
ในกำรเผย
แพร่ 

หน่วยที ่
4 เรือ่ง 
สนอง 
พระคณุ
บิดำมำร
ดำและผู้
มีพระคุ
ณ 

1. 
ตระหนกัใน 
พระคณุขอ
งบิดำมำรด
ำและผู้มี 
พระคณุ 
2. 
น ำค ำสอน 
ของบิดำ 
มำรดำ 
และผู้มี 
พระคณุมำ 
ประพฤติป
ฏิบตัิ 

1. มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ 
ในค ำปฏิญำ
ณ 
และกฎของ
ลกูเสอื 
2. 
มีกำรพฒัน
ำ 
ตนเองอยูเ่ส
มอ 

- 
อภิปรำยก
ลุม่ 
- 
วเิครำะห์ค
วำมส ำคญั
ของพระคุ
ณของบิดำ
มำรดำและ
ผู้มีพระคณุ 
- 
ก ำหนดวธิี
กำร 
และปฏิบตัิ
ตำมค ำสอ
นของบิดำ
มำรดำและ
ผู้มีพระคณุ 

สนองพระ
คณุบิดำ 
มำรดำแล
ะ 
ผู้มีพระคุ
ณ 

1. 
เสยีสละ 
กตญัญู 
กตเวที 

3 ชม. 
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หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

หน่วยที ่
5 เรือ่ง 
บูชำ 
พระคณุ
ครอูำจำ
รย์ 

สรำ้งชื่อเสยี
งเกียรติคณุ
ให้กบัสถำน
ศึกษำ 
ครอูำจำรย์ 

มีควำมเสยี
สละบ ำเพ็ญ
ตนเพือ่สำธ
ำรณ- 
ประโยชน์ 

1. 
วเิครำะห์วิ
ธ ีกำร 
และหำแน
วทำงสรำ้ง
ชือ่เสยีง 
เกียรติคณุ
ให้ 
สถำนศึกษ
ำ 
2. ประชำ 
สมัพนัธ์ 
กิจกรรมลู
กเสอื 
ของสถำน
ศึกษำ 
3. 
สรำ้งชื่อเสี
ยง 
เกียรติคณุ
ให้กบัสถำ
นศึกษำ 

กำรเทดิทู
นเกียรติคุ
ณ 
สถำนศึก
ษำบูชำพร
ะคณุครอูำ
จำรย์ 

1. 
เสยีสละ 
เพือ่ 
ประโยช
น์ 
สว่นรวม 
2. 
กระตือ 
รอืรน้ 
ใฝ่รู ้ 
มีควำมคิ
ด รเิริม่ 
สรำ้งสรร
ค์  
3. 
เสยีสละ 
กตญัญู 
กตเวที 

1 ชม. 

หน่วยที ่
6 เรือ่ง 
เพือ่น 
ช่วยเพือ่
น 

รูจ้กัและเข้ำ
ใจเพือ่นช่ว
ยเหลอืและ
ชกัจงูให้ปฏิ
บตัิตนเป็นค
นดี 

มีควำมกลำ้
หำญเชือ่ม ั่น
ในตนเองมี
ควำมสำมคั
คเีสยีสละบ ำ
เพ็ญตนเพือ่
สำธำรณะป
ระโยชน์ 

1. 
ศึกษำจำก
กรณีตวัอย่
ำงทีเ่ป็นปั
ญหำต่อชุม
ชน 
2. 
ส ำรวจข้อมู
ล 
และวำงแผ
นช่วยเหลือ
ชุมชน 

1. 
บทบำท 
ของลกูเสื
อต่อชุมช
น 
2. 
กำรท ำกิจ
กรรมทีเ่ป็
นประโยช
น์ต่อโรงเรี
ยน 

1. 
เสยีสละ 
เห็น 
ประโยช
น์สว่นรว
ม 
2. 
พึ่งพำตน 
เองอตุสำ
หะรกักำร
ท ำงำน 

3 ชม. 
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3. 
จดัท ำโครง
กำร 

3. กำรท ำ 
โครงกำร 
ประชำ 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

   ช่วยเหลอืชุ
มชน 
โดยประสำ
นกบั 
ผู้น ำชุมชน 
รว่มกลุม่ก ั
นท ำ 
กิจกรรมร่ว
มกบัชุมชน 

สมัพนัธ์ 
4. 
แสดงควำ
มชืน่ชมผ
ลกำรพฒั
นำตนเอง
ของเพือ่น
ลกูเสอื 
 

  

หน่วยที ่
7 เรือ่ง 
ลกูเสอืท ั่
วโลกเป็
นพีน้่อง
กนั 

สรำ้งควำม
สมัพนัธ์อนั
ดีกบัเพือ่นลู
กเสอืท ัง้ใน
ประเทศแล
ะต่ำงประเท
ศ 

มีควำมรูค้ว
ำมเข้ำใจแล
ะสำมำรถป
ฏิบตัิตำมค ำ
ปฏิญำณกฎ
และคติพจน์
ของลกูเสอื
ส ำรองสำมั
ญสำมญัรุ่น
ใหญ่ 

1. 
ศึกษำข้อมู
ล 
เกีย่วกบักอ
ง 
ลกูเสอืทีจ่ะ
ท ำกิจกรร
มรว่มกนั 
2. ประชุม 
อภิปรำย 
และวำงแผ
น กิจกรรม 
3. 
จดัท ำโครง
กำร 

1. 
กำรรวบ 
รวมข้อมูล
ของกอง 
ลกูเสอืใน 
ประเทศ 
และต่ำงป
ระเทศ 
2. สรำ้ง 
ควำมสมัพั
นธ์ระหว่ำ
งลกูเสอืใ
นประเทศ
และต่ำงป
ระเทศ 

รกัและเห็
น 
คณุคำ่ใน
ตนเอง 

1 ชม. 
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4. 
แลกเปลีย่น 
ควำมรูข้่ำว
สำร 
ภำยนอกป
ระเทศ 
ด้วยวิธกีำร
สือ่สำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

หน่วยที ่
8 เรือ่ง 
วทิยำ-
ศำสตร์เ
ทคโนโล
ยแีก้ปญั
หำและพั
ฒนำสิง่
แวดล้อม 

เรยีนรูแ้ละ 
ตระหนกัใน 
ปญัหำเกีย่ว
กบัทรพัยำก
รธรรมชำติ
และสิง่แวด
ลอ้มของชุม
ชน 

มีกำรพฒัน
ำตนเองอยูเ่
สมอสรำ้งส
รรค์งำนฝีมื
อสนใจและ
พฒันำเรือ่ง
ของธรรมช
ำติ 

1. 
ส ำรวจแหล่
งทีม่ีปญัหำ
สิง่แวดล้อ
มภำยนอก 
โรงเรยีน 
2. 
อภิปรำยปั
ญหำ 
3. 
ประสำนชุ
มชน 
จดัท ำโครง
กำร 
เพือ่แก้ปญั
หำ 
และด ำเนิน
กำร 

1. 
กำรส ำรว
จสิง่แวดล้
อมชุมชน
ใกล้โรงเรี
ยน 
2. กำร 
อนุรกัษ์สิง่
แวดล้อมชุ
มชน 

เสยีสละเ
ห็น 
ประโยช
น์สว่นรว
มกระตือ 
รอืรน้ใฝ่
รู ้
มีควำมคิ
ดสรำ้งสร
รค์ 

2 ชม. 
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4. 
รำยงำนผล 
 

หน่วยที ่
9 เรือ่ง 
สบืสำนม
รดกภูมิ
ปญัญำไ
ทย 

เรยีนรูม้รด
กภูมิปญัญำ
ไทย 
ของทอ้งถิ่น
ในด้ำนคุณ
คำ่และคุณ
ประโยชน์ 

รูจ้กัรกัษำแ
ละสง่เสรมิจ
ำรตีประเพ
ณีวฒันธรร
มและควำม
มั่นคงของป
ระเทศชำติ 

1. 
ศึกษำภูมิ 
ปญัญำทอ้ง
ถ่ิน 
2. 
จดัท ำปฏิทิ
น 
ปฏิบตัิงำน 
3. 
รำยงำน/แ
สดง 
ผลงำน 

1. 
ภูมิปญัญำ 
ทอ้งถิ่น 
2. ผลติผล 
ของภูมิปั
ญญำท้อง
ถ่ิน 
3. 
จดัแสดง 
ผลงำน 

เสยีสละเ
ห็นประโ
ยชน์ส่วน
รวมกระ
ตือ 
รอืรน้ใฝ่
รูม้ีควำม
คดิสรำ้งส
รรค์ 

2 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที/่
เรือ่ง 

ผลกำรเรยีน
รู/้ 

พฤติกรรม
ทีค่ำดหวงั 

วตัถุประสง
ค์คณะลกูเสื
อแห่งชำติ 

กระบวนกำรพฒันำลกูเ
สอื 

คณุลกัษ
ณะ 

ทีพ่ึ่งประ
สงค์ 

คำ่เวลำ
จดั 

กิจกรร
ม 

กิจกรรม 
สำระกิจก
รรม 

หน่วยที ่
10 เรือ่ง 
สูค่วำมเ
ป็นเลศิ 

เรยีนรูฝึ้กป
ฏิบตัิวชิำพิเ
ศษจนเกิดท ั
กษะและผ่ำ
นเกณฑ์มำ
ตรฐำนวชิำ
พิเศษลกูเสื
อสำมญัรุน่ใ
หญ่อยำ่งน้อ
ย 3 วชิำ 

มีกำรพฒัน
ำตนเองอยูเ่
สมอสรำ้งส
รรค์งำนฝีมื
อสนใจและ
พฒันำเรือ่ง
ของธรรมช
ำติ 

1. 
ศึกษำวชิำ
พิเศษ 
ลกูเสอืสำมั
ญ รุน่ใหญ่ 
2. 
ศึกษำวชิำ 
เครือ่งหมำ
ยลกูเสอืหล
วง 

1. 
วชิำพิเศษ 
ลกูเสอื 
สำมญั 
รุน่ใหญ่ 
2. วชิำ 
เครือ่งหม
ำยลูกเสอื 
หลวง 

1. 
รกัและ 
เห็นคณุค่
ำ 
ในตนเอง 
2. พึ่งตน 
เอง 
อตุสำหะ 
รกักำร 
ท ำงำน 

4 ชม. 
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3. 
ศึกษำวชิำเ
ครือ่งหมำย
ผู้ฝึกสอน 
4. 
ฝึกปฏิบตัิจ
นเกิดควำม
ช ำนำญ 
5. 
จดัสอบวชิ
ำ 
พิเศษเพือ่
ขอรบัเครือ่
งหมำยวชิำ 
พิเศษลกูเสื
อ 
สำมญัรุ่นใ
หญ่ 

3. 
วชิำเครือ่ง
หมำยผู้ฝึก
สอน 
4. 
กำรสอบวิ
ชำพิเศษ 
ลกูเสอืสำ
มญัรุน่ให
ญ่ 

3. 
กระตือรื
อรน้ ใฝ่รู ้
มีควำมคิ
ดรเิริม่สร้
ำง สรรค์ 

   ทดสอบภำ
คปฏิบตัิ 

  2 ชม. 

   ทดสอบภำ
คทฤษฎี 

  1 ชม. 

รวมทัง้หมด 40 
ชม. 

  
 1แนวกำรวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลกูเสอื 
  กำรวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลกูเสอื มี 2 สว่นคอื 
  1.1  
กำรวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสอืในหลกัสตูรลูกเสอืแต่ละประเภท 
เป็นกำรวดัและประเมินผลเพือ่ตดัสินกำรผ่ำนช่วงช ัน้ หรือจบหลกัสตูร 
โดยลูกเสอืต้องเข้ำรว่มกิจกรรม 
และผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด กำรประเมินผลอำจ 
แบ่งเป็น  3 ระยะคอื 
   ระยะที ่1  ประเมินก่อนกำรเข้ำรว่มกิจกรรม 
เพือ่ทรำบคณุลกัษณะพื้นฐำนของลูกเสอืแต่ละบุคคล 
ตำมควำมคำดหวงัของหลกัสตูรและกระบวนกำรลกูเสอื ดงัน้ี 
   1)  ผลกำรเรยีนรูแ้ละพฤติกรรมทีห่ลกัสตูรลูกเสอืคำดหวงั 
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    - มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบตัิตำมค ำปฏิญำณ กฎ 
และคติพจน์ของลูกเสอืส ำรอง / สำมญั / สำมญัรุน่ใหญ่  และวสิำมญั 
    -  มีทกัษะกำรสงัเกต  จดจ ำ กำรใช้มือ  เครือ่งมือ 
กำรแก้ไขปญัหำ และทกัษะกำรท ำงำนรว่มกบัผู้อืน่ 
    - มีควำมซือ่สตัย์  สุจรติ  มีควำมกลำ้หำญ  
อดทนเชือ่ม ั่นในตนเอง  มีระเบียบวนิยัมีควำมสำมคัค ี เห็นอกเห็นใจผู้อืน่  
มีควำมเสยีสละ บ ำเพ็ญตนเพือ่สำธำรณประโยชน์ 
    - มีกำรพฒันำตนเองอยูเ่สมอ  สรำ้งสรรค์งำนฝีมือ  
สนใจและพฒันำเรือ่งของธรรมชำติ 
   ระยะที ่2ประเมินระหวำ่งกำรจดักิจกรรม  
เป็นกำรประเมินคุณภำพของคณุลกัษณะและพฤติกรรม 
ทีแ่สดงออกเป็นประจ ำและต่อเนือ่ง เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 
หรอืคณุลกัษณะคณุธรรม  และควำมมีระเบียบวนิยั ตำมกฎของลกูเสอื 10 
ประกำร 
    คณุลกัษณะของลูกเสอืทีค่วรประเมิน 
และพฒันำตำมวตัถุประสงค์ ของคณะลกูเสอืแห่งชำติ ทีก่ ำหนดดงัน้ี 
     1. สงัเกต  จดจ ำ  และพึ่งตนเอง 
  2. ซือ่สตัย์  สจุรติ  มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ 
  3. บ ำเพ็ญตนเพือ่สำธำรณประโยชน์ 
  4. รูจ้กัท ำกำรฝีมือ และท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  5. รูจ้กัรกัษำ และสง่เสรมิจำรตีประเพณี วฒันธรรม 
และควำมมั่นคงของประเทศชำติ ท ัง้น้ี  
โดยไม่เกีย่วข้องกบัลทัธทิำงกำรเมืองใด ๆ 
   ระยะที ่3ประเมินหลงักำรจดักิจกรรม  
เพือ่ทรำบผลกำรพฒันำคณุลกัษณะ คณุธรรม และควำมมีวินยั 
ตำมอดุมกำรณ์ของลูกเสอืรำยบุคคล 
เมือ่ท ำกำรประเมินคุณลกัษณะตำมควำมคำดหวงัของหลกัสตูรลูกเสอืแล้วให้
น ำผลกำรประเมินท ัง้สองภำคเรียนไปรวมกนั 
เพือ่พิจำรณำตดัสนิกำรผ่ำนกิจกรรมลกูเสอื เมือ่สิ้นสดุปีกำรศึกษำ 
 กำรวดัและประเมินผลกิจกรรมพิเศษ  เป็นกำรวดัและประเมินควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถ หรอืทกัษะในกิจกรรมพิเศษลกูเสอืตำมควำมสนใจ 
นัน้ ๆ  เมือ่ลกูเสอืมีควำมสำมำรถ หรอืทดสอบผ่ำนเกณฑ์ทีก่ ำหนดแล้ว 
จงึมีสทิธปิระดบัเครือ่งหมำยกิจกรรมพิเศษนั้นๆได้ 
 
 เกณฑ์กำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 กำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
สำมำรถก ำหนดแนวกำรประเมินดงัน้ี 
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 1.นิยำมควำมหมำยของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์แต่ละคุณลกัษณะ 
  2.  ก ำหนดตวับ่งชี้คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์แต่ละคุณลกัษณะ 
  3.  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์โดย 
  3.1  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตวับ่งชี้ 
  3.2  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 ตวัอย่ำง  กำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ คอื ควำมมีวินยัในตนเองในด้ำน 
  1. ควำมรบัผิดชอบ และ  2  กำรตรงต่อเวลำ 
 1.  ควำมหมำย 
  1.1  ควำมรบัผิดชอบ  หมำยถึง 
รบัผิดชอบต่อกำรปฏิบตัิงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกหมู่คณะควำมรบัผิดชอบต่อ
ตนเองในกำรปฏิบตัิตน ในระเบียบแถว และกำรแต่งกำย 
  1.2  กำรตรงต่อเวลำ  หมำยถึง  
กำรรว่มกิจกรรมและกำรปฏิบตัิตนตรงต่อเวลำ 
 2.  ตวับ่งชี้คุณลกัษณะ 
  2.1  ปฏิบตัิงำนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยด้วยควำมรบัผิดชอบ 
และถือเป็นหน้ำที ่
  2.2  ปฏิบตัิตนตำมค ำส ั่งผู้บงัคบับญัชำ  
ในกำรเรยีกแถวด้วยสญัญำณ 
  2.3  ปฏิบตัิตนในกำรแต่งกำยได้ถูกต้อง 
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยเครือ่งแบบลกูเสอื 
  2.4   เข้ำรว่มประชุมกองทนัเวลำ และพรอ้มเพรยีงตำมระบบหมู่ 
  2.5   รว่มปฏิบตัิกิจกรรมตรงตำมเวลำ  
และเสร็จตำมเวลำนดัหมำย 
 3.  เกณฑ์กำรประเมินตวับ่งชี้ 
  1)  เกณฑ์ระดบัคุณภำพ  ระดบัคุณภำพ 4 (ดีมำก)  หมำยถึง 
ผู้เรยีนมีพฤติกรรมตำมตวับ่งชี้ รอ้ยละ 80 -100  
ของนวนคร ัง้ของกำรประเมินท ัง้หมด 
  ระดบัคณุภำพ 3 (ดี) หมำยถึงผู้เรยีนมีพฤติกรรมตำมตวับ่งชี้ 
รอ้ยละ 65  -  79 
  ของ จ ำนวนคร ัง้ของกำรประเมินท ัง้หมด 
  ระดบัคณุภำพ 2 (พอใช้)  หมำยถึงผู้เรยีนมีพฤติกรรมตำมตวับ่งชี้ 
รอ้ยละ 50  -  64  ของจ ำนวนคร ัง้ของกำรประเมินท ัง้หมด 
  ระดบัคณุภำพ 1 (ปรบัปรงุ)  
หมำยถึงผู้เรยีนมีพฤติกรรมตำมตวับ่งชี้  ต ่ำกว่ำรอ้ยละ  
50ของจ ำนวนคร ัง้ของกำรประเมินท ัง้หมด 
  2)เกณฑ์กำรตดัสนิกำรผ่ำนแต่ละตวับ่งชี้ 
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 ผู้เรยีนมีพฤติกรรมตำมตวับ่งชี้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นไป  ถือว่ำ  ผ่ำน 
   3)เกณฑ์กำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 ผู้เรยีนต้องได้รบัผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ครบทกุคณุลกัษณะ 
  4)เกณฑ์กำรประเมินกำรผ่ำนช่วงช ั้น 
  
 ผู้เรยีนต้องได้รบัผลกำรประเมิน“ผ่ำน”ครบทกุคณุลกัษณะและครบทุ
กรำยภำคหรอืรำยปี 
 กิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์เป็นกิจกรรมทีส่ง่เสรมิให้ผู้เ
รยีนบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน 
และท้องถิ่นตำมควำมสนใจในลกัษณะอำสำสมคัร 
เพือ่แสดงถึงควำมรบัผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสยีสละต่อสงัคม 
มีจติสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพฒันำต่ำง ๆ  กิจกรรมสรำ้งสรรค์สงัคม  
 นกัเรยีนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์
15  ช ั่วโมง 
ต่อปี 
  
แนวกำรจดักิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์ 
 
มธัยมศกึษำตอนตน้ มธัยมศกึษำตอนปลำย 

ช่วยงำนจรำจร ช่วยงำนจรำจร 

บรจิำคโลหติ บรจิำคโลหติ 

รว่มงำนรฐัพธีิ รว่มงำนรฐัพธีิ 

รว่มงำนประเพณีทอ้งถิน่ รว่มงำนประเพณีทอ้งถิน่ 

รว่มรณรงค์ เช่น โรคเอดส์ ยำเสพตดิ 
เป็นตน้ 

รว่มรณรงค์ เช่น โรคเอดส์ ยำเสพตดิ 
เป็นตน้ 

เก็บกวำด/ซ่อมแซม สถำนที่สำธำรณะ เก็บกวำด/ซ่อมแซม สถำนที่สำธำรณะ 

ช่วยเหลืออุทกภยั วำตภยั ฯ ช่วยเหลืออุทกภยั วำตภยั ฯ 

ยุวทูต/มคัคุเทศก์น้อย ยุวทูต/มคัคุเทศก์น้อย 

อย.น้อย อย.น้อย 

อำสำสมคัร อำสำสมคัร 

เสียงตำมสำยของชุมชน เสียงตำมสำยของชุมชน 

ยุวอนำมยั ยุวอนำมยั 

อนุรกัษ์และสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม อนุรกัษ์และสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม 

ฯลฯ ฯลฯ 

หมำยเหตุ  ผู้เรยีนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนอย่ำงน้อย 5 
กิจกรรมขึ้นไปต่อภำคเรยีน 

 กำรประเมินผลกำรจดักิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
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  ประเมินจำกพฤติกรรมควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
ดูจำกจ ำนวนคร ัง้และเวลำประเมินจำกกำรปฏิบตัิกิจกรรมได้ตรงตำมจดุประส
งค์ของแต่ละกิจกรรมดูจำกผลงำนและกำรเข้ำรว่มกิจกรรมกบัผู้อืน่ประเมินพั
ฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ รำ่งกำย อำรมณ์ สงัคม จติใจ 
สติปญัญำและคณุธรรม 
ดูจำกผลกำรปฏิบตัิกิจกรรมเพือ่ได้รบัเครือ่งหมำยแสดงควำมสำมำรถ 
 กำรตดัสนิกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
กิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
เป็นกิจกรรมสง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำกำรของผู้เรยีนตำมมำตรฐำนกำรเรี
ยนรูข้องกลุม่สำระกำรเรยีนรูใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
และเป็นเงือ่นไขส ำคญัอกีประกำรหน่ึงของหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้น
ฐำน ทีผู่้เรยีนทกุคนจะต้องเข้ำรว่มกิจกรรมให้ครบถ้วนถ้วน 
และผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
จงึจะได้รบักำรพิจำรณำตดัสินให้ผ่ำนช่วงช ัน้ 
กำรประเมินกิจกรรมพฒันำผู้เรียน มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
  1.   กำรประเมินผู้เรยีนในกำรปฏิบตัิกิจกรรม  
ผู้รบัผิดชอบกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนแต่ละกิจกรรม 
และผู้เกีย่วข้องด ำเนินกำรประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตำมจดุประ
สงค์ของกิจกรรมอยำ่งต่อเนือ่งตลอดช่วงเวลำของกำรจดักิจกรรม 
โดยรวบรวมจำกบนัทึกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมและผลกำรปฏิบตัิกิจกรรม 
และตดัสินกำรเข้ำรว่มกิจกรรมเมือ่สิ้นสดุระยะเวลำปฏิบตัิกิจกรรม 
  2.กำรตดัสนิผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
ให้ประเมินและตดัสินเป็นรำยกิจกรรม 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินตำมจดุประสงค์ส ำคญัของกิจกรรมกบัเวลำทีเ่
ข้ำร่วมกิจกรรมแล้วตดัสินตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
  3.   กำรแจง้ผลกำรประเมิน 
กำรประเมินให้ระดบัผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนให้เป็นไปตำมแนว
ทำงทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
เมือ่ให้ระดบัผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแลว้ 
ควรแจง้ให้ผู้เรียนทรำบโดยเร็ว 
และให้ผู้เรยีนทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินท ำกำรซ่อมเสรมิให้ผ่ำนทกุๆกิจกรร
ม 
ในขณะเดียวกนัให้แจง้ผลกำรประเมินให้ฝ่ำยทะเบียนของสถำนศึกษำบนัทกึผ
ลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนของผู้เรยีนแต่ละคนสะสมไวเ้ป็นหลกัฐำน 
  4.กำรสรปุผลกำรประเมินผ่ำนช่วงช ั้น 
เมือ่จบช่วงช ัน้นำยทะเบียนจะรวบรวมผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมของผู้เรยีนแต่ละ
คนตลอดช่วงช ัน้  
ผู้เรยีนทีม่ีผลกำรประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครบตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำ
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ก ำหนด 
จะได้รบักำรพิจำรณำให้ผ่ำนช่วงช ัน้รว่มกบัเกณฑ์มำตรฐำนกำรผ่ำนช่วงช ัน้อื่
นๆผู้เรยีนทีผ่ลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนไม่ครบตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึก
ษำก ำหนด จะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนต่อไป 
ให้ครบตำมเกณฑ์จงึจะได้รบักำรพิจำรณำให้ผ่ำนช่วงช ัน้ 
  5. 
เกณฑ์กำรผ่ำนกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนทีโ่รงเรยีนอำกำศอ ำนวยศึกษำ   ก ำหนด 
มีดงัน้ี 
  5.1 ผู้เรยีนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  
80 
  5.2 
ผู้เรยีนต้องเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนในขณะเรยีนอยำ่งต่อเนื่องตำมช่วงเว
ลำทีจ่ดักิจกรรมนัน้ๆ 
  5.3  ระดบัผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมมี  3 ระดบั ดงัน้ี 
   5.3.1  ผ่ำน ( ผ) หมำยถึงผู้เรยีนได้คะแนนรวมรอ้ยละ 50 - 
100  และมีเวลำเข้ำรว่มกิจกรรม 80  % 
   5.3.2 ไม่ผ่ำน (มผ) หมำยถึงผู้เรียนได้คะแนนรวมต ่ำกว่ำ 
รอ้ยละ 50 และมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยกวำ่  80  % 
   5.3.3 ปรบัปรงุ ( ปป) 
หมำยถึงผู้เรยีนเข้ำรว่มกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ต้องได้รบักำรปรบัปรงุแก้ไ
ขเพือ่ให้ผ่ำนกิจกรรม 

 
เกณฑ์กำรจบกำรศกึษำ 
 1.  เกณฑ์กำรจบระดบัช ั้นมธัยมศึกษำตอนต้น 
  1.1  ผู้เรยีนเรียนรำยวชิำพื้นฐำนและเพิ่มเติม  66  หน่วยกิต 
และรำยวชิำเพิ่มเติมตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด  
(ตำมค ำส ั่งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ที ่ 110/2555  ลงวนัที ่ 25  มกรำคม  
2555  ,แนบเอกสำรในภำคผนวก) 
  1.  
ให้ใช้ผลกำรเรียนของผู้เรียนรูท้ีป่ระเมินโดยสถำนศึกษำและผลกำรทดสอบทำ
งกำรศึกษำระดบัพื้นฐำน (O-net)  ในสดัสว่น  80:20  
โดยอำจปรบัสดัส่วนเพิ่มขึ้นได้ในโอกำสต่อไป  
(ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
เรือ่งกำรใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข ัน้พื้นฐำนเป็นองค์ประกอ
บหน่ึงในกำรตดัสินผลกำรเรยีนของผู้เรยีนรูท้ีจ่บกำรศึกษำตำมหลกัสตูรแกนก
ลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศกัรำช   2551  ประกำศ  ณ  วนัที ่ 21  
มิถุนำยน  2555,แนบเอกสำรในภำคผนวก) 
  1.3  ผู้เรยีนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คดิวเิครำะห์ และเขียน 
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ในระดบัผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
  1.4  
ผู้เรยีนมีผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระดบัผ่ำนเกณฑ์กำรประ
เมินตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
  1.5  ผู้เรยีนเข้ำร่วมกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
และมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

เกณฑ์กำรประเมนิคณุภำพกำรอำ่น คดิวเิครำะห์ และเขียน 
 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คดิวเิครำะห์ 
และเขียนของผู้เรยีนเพือ่เลือ่นชั้น และจบกำรศึกษำแต่ละระดบักำรศึกษำ 
ตำมเกณฑ์ทีห่ลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 
และสถำนศึกษำก ำหนด กำรตดัสนิผลกำรประเมินเพือ่เลือ่นชัน้ 
ใช้ผลกำรประเมินปลำยปี สว่นกำรตดัสินกำรจบระดบักำรศึกษำ 
ใช้ผลกำรประเมินปลำยปีสดุท้ำยของระดบักำรศึกษำ 
 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คดิวเิครำะห์ 
และเขียนก ำหนดเกณฑ์กำรตดัสินคณุภำพกำรอ่ำน คดิวเิครำะห์ และเขียนเป็น 
4 ระดบั คอื ดีเยีย่ม ดี ผ่ำน และไม่ผ่ำน 

 ดีเยีย่ม หมำยถึง  มีผลงำนทีแ่สดงถึงควำมสำมำรถในกำรอำ่น 
คดิวเิครำะห์และเขียนทีม่ีคณุภำพดีเลศิอยูเ่สมอ 
  

    ดี หมำยถึง มีผลงำนทีแ่สดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
คดิวเิครำะห์ และเขียนทีม่ีคณุภำพเป็นทีย่อมรบั 

   ผ่ำน หมำยถึง มีผลงำนทีแ่สดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
คดิวเิครำะห์ 
และเขียนทีม่ีคณุภำพเป็นทีย่อมรบัแต่ยงัมีข้อบกพ
รอ่งบำงประกำร 

   ไม ผ่ ำนหมำยถึง  

 ไม มีผลงำนทีแ่สดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ ำน 

            คดิวเิครำะห์และเขียน หรอืถ ำมีผลงำน 

ผลงำนนั้น 
             

ยงัมีข อบกพร องทีต่ องได รบักำรปรบัปรงุแก ไขหลำยประกำร 

 น ำผลกำรประเมินกำรอ่ำน คดิวเิครำะห์ 
และเขียนสง่นำยทะเบียนวดัผลเพือ่ประกำศให้นกัเรยีนและรำยงำนผู้ทีเ่กีย่วข้อ
งได้ทรำบ 

 
เกณฑ์กำรประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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กำรประเมินคุณลกัษะอนัพึงประสงค์  
จะต้องก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินให้ชดัเจนเหมำะสม  
เพรำะเกณฑ์กำรประเมินเป็นแนวทำงในกำรให้คะแนนทีป่ระกอบด้วยเกณฑ์ด้
ำนต่ำง ๆ   เพือ่ใช้ประเมินค่ำผลกำรประพฤติ ปฏิบตัิของผู้เรยีน  เกณฑ์เหลำ่น้ี  
คอืสิง่ส ำคญัทีผู่้เรยีนควรประพฤติจนกลำยเป็นลกัษณะนิสยัได้  
เกณฑ์กำรประเมินมี 2 ลกัษณะ คอื 

1. เกณฑ์กำรประเมินแบบภำพรวม (holistic 
rubrics)คอืแนวทำงกำรให้คะแนนโดยพิจำรณำจำกภำพรวมกำรปฏิบตัิ  
โดยจะมีค ำอธบิำยลกัษณะของกำรปฏิบตัิในแต่ละระดบัได้อยำ่งชดัเจน 
เช่นมีวนิยั 

ระดบั 3 ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครวัและโรงเรยีน 
ปฏิบตัิกิจกรรม  
หรอืท ำงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยเสร็จทนัเวลำได้ด้วยตนเ
อง 

ระดบั 2  ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครวัและโรงเรยีนโดยต้อง
มีกำรเตือนเป็นบำงคร ัง้ 

ระดบั 1 ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครวัและโรงเรยีน 
โดยต้องมีกำรเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

1. เกณฑ์กำรประเมินแบบแยกประเด็น (analytic rubrics) 
คอืแนวทำงกำรให้คะแนน โดยพิจำรณำแต่ละสว่นของกำรปฏิบตัิ  
ซึ่งแต่ละสว่นจะต้องก ำหนดค ำอธบิำยลกัษณะของกำรปฏิบตัิในสว่น
นัน้ ๆ ไวอ้ย่ำงชดัเจนเช่น  มีวินยั 

รำยกำร
ประเมิน 

ระดบัคะแนน 

1 2 3 
ปฏิบตัิต
ำมข้อตก
ลง  
กฎเกณ
ฑ์ 
ระเบียบ
ข้อบงัคบั
ของครอ
บครวั 
และโรงเ
รยีน 

ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัขอ
งครอบครวั 
และโรงเรยีน  
โดยมีกำรเตือนเป็น
สว่นใหญ่ 

ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัขอ
งครอบครวั 
และโรงเรยีน  
โดยมีกำรเตือนบำง
คร ัง้ 

ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัขอ
งครอบครวั 
และโรงเรยีน  
โดยไม่มีกำรเตือน 
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กำรตรง
ต่อเวลำ 

ปฏิบตัิกิจกรรมหรือ
ท ำงำนทีไ่ด้รบัมอบห
มำยเสร็จทนัเวลำได้
ด้วยตนเอง 
โดยต้องมีกำรเตือนเ
ป็นสว่นใหญ่ 

ปฏิบตัิกิจกรรมหรือ
ท ำงำนทีไ่ด้รบัมอบห
มำยเสร็จทนัเวลำได้
ด้วยตนเอง 
โดยมีกำรเตือนเป็น
บำงคร ัง้ 

ปฏิบตัิกิจกรรมหรือ
ท ำงำนทีไ่ด้รบัมอบห
มำยเสร็จทนัเวลำได้
ด้วยตนเอง 

สรปุผลกำรประเมิน 
  5-6 คะแนน หมำยถึง  ดีเยีย่ม 
  3-4 คะแนน หมำยถึง  ดี 

1-2 คะแนน หมำยถึง  ผ่ำน 
กำรสรปุผลกำรประเมิน 

กำรวดัและประเมินผลด้ำนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์นัน้ 
มีควำมละเอยีดออ่น 
เพรำะเป็นเรือ่งของกำรพฒันำคณุลกัษณะทีต่้องกำรปลูกฝงัให้เกิดในตวัผู้เรยี
น 
กำรวดัและประเมินผลจงึต้องค ำนึงถึงผลทีเ่กิดขึ้นในตวัผู้เรยีนเมือ่ได้รบักำรพั
ฒนำเป็นระยะ หรือเมือ่สิน้ปีกำรศึกษำ  
ดงันัน้เพือ่ให้มีแนวทำงกำรสรปุผลกำรประเมินทีช่ดัเจน 
เป็นธรรมส ำหรบัผู้เรยีน 
จงึขอเสนอแนวทำงกำรก ำหนดเกณฑ์พิจำรณำสรปุผลกำรประเมินในแต่ละขัน้
ตอน  ดงัน้ี 

1.  
เกณฑ์พิจำรณำสรปุผลกำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์แต่ละคณุลกัษณ
ะ 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 1  รกัชำติ  ศำสน์  กษตัรยิ์ 
ตวัชี้วดั 1.1เป็นพลเมืองดีของชำติ 
 1.2ธ ำรงไวซ้ึ่งควำมเป็นชำติไทย 
1.3ศรทัธำ  ยดึม ั่นและปฏิบตัิตนตำมหลกัศำสนำ  
1.4เคำรพเทดิทูนสถำบนัพระมหำกษตัรยิ์ 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 

1. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  
หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มจ ำนวน 2-3 
ตวัชี้วดั  และได้ผลกำรประเมินระดบัดี จ ำนวน 
1-2 ตวัชี้วดั 

ดี (2) 1. ได้ผลกำรประเมินระดบัดี ทกุตวัชี้วดั  หรอื  
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2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มหรอืดี  จ ำนวน 
1- 2ตวัชี้วดั และได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน 
จ ำนวน 1-2 ตวัชี้วดั 

ผ่ำน (1) 

1. ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน ทกุตวัชี้วดั  
หรอื 
2. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มหรอืดี จ ำนวน 
1ตวัชี้วดั  และ      ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน 
จ ำนวน 3 ตวัชี้วดั  

ไม่ผ่ำน (0) 
ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำน อย่ำงน้อย 1 
ตวัชี้วดั 

 

 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 2  ซือ่สตัย์สุจรติ 
ตวัชี้วดั  2.1ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจรงิต่อตนเองท ัง้ทำงกำย  
วำจำ  ใจ 
  2.2ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจรงิต่อผู้อืน่ท ัง้ทำงกำย  วำจำ  ใจ 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 
1. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  หรอื 
2. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและดี ระดบัละ ๑ 
ตวัชี้วดั 

ดี (2) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีทกุตวัชี้วดั หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัผ่ำน 
ระดบัละ ๑ ตวัชี้วดั 

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกตวัชี้วดัหรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีและระดบัผ่ำน ระดบัละ ๑ 
ตวัชี้วดั 

ไม่ผ่ำน (0) ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำน อย่ำงน้อย 1 ตวัชี้วดั 
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คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 3  มีวนิยั 
ตวัชี้วดั  3.1  ปฏิบตัิตำมข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครวั   
                                   โรงเรยีนและสงัคม 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ดีเยีย่ม (3) ได้ผลกำรประเมิน ระดบัดีเยีย่ม 

ดี (2) ได้ผลกำรประเมิน ระดบัดี 

ผ่ำน (1) ได้ผลกำรประเมิน ระดบัผ่ำน 
ไม่ผ่ำน (0) มีผลกำรประเมินได้ระดบัไม่ผ่ำน 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 4   ใฝ่เรยีนรู ้
ตวัชี้วดั  4.1ตัง้ใจ  เพียรพยำยำมในกำรเรยีนและเข้ำรว่มกิจกรรม 

4.2 แสวงหำควำมรูจ้ำกแหลง่เรยีนรูต้่ำง ๆ 
ท ัง้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน   
ด้วยกำรเลือกใช้สือ่อยำ่งเหมำะสม  บนัทกึควำมรู ้ วเิครำะห์  สรุปเป็น 
องค์ควำมรู ้ สำมำรถน ำไปใช้ในชีวติประจ ำวนัได้ 
ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 
1.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั   หรอื 
2.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและดี ระดบัละ 1 
ตวัชี้วดั 

ดี (2) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีทกุตวัชี้วดั      หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัผ่ำนระดบัละ 
1 ตวัชี้วดั 

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกตวัชี้วดั  หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีและระดบัผ่ำน ระดบัละ 1 
ตวัชี้วดั 

ไม่ผ่ำน (0) ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำนอยำ่งน้อย 1 ตวัชี้วดั 

 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 5  อยูอ่ย่ำงพอเพียง 
ตวัชี้วดั  5.1ด ำเนินชีวติอย่ำงพอประมำณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  
มีคณุธรรม 
  5.2มีภูมิคุม้กนัในตวัทีด่ี  
ปรบัตวัเพือ่อยู่ในสงัคมได้อยำ่งมีควำมสขุ 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  
หรอื 
2. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัดี 
ระดบัละ 1 ตวัชี้วดั 

ดี (2) 1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีทกุตวัชี้วดั  หรือ 
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2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัผ่ำน 
ระดบัละ 1 ตวัชี้วดั 

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกตวัชี้วดั  หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีและระดบัผ่ำน 
ระดบัละ 1 ตวัชี้วดั 

ไม่ผ่ำน (0) 
ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำนอยำ่งน้อย 1 
ตวัชี้วดั 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 6  มุ่งม ั่นในกำรท ำงำน 
ตวัชี้วดั  6.1ตัง้ใจและรบัผิดชอบในหน้ำทีก่ำรงำน 
  6.2ท ำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำม  
และอดทนเพือ่ให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  หรือ 
2. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและดี ระดบัละ 1 
ตวัชี้วดั 

ดี (2) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีทกุตวัชี้วดั  หรือ 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัผ่ำน 
ระดบัละ 1 ตวัชี้วดั 

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกตวัชี้วดั  หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีและระดบัผ่ำน  ระดบัละ 1 
ตวัชี้วดั 

ไม่ผ่ำน (0) ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำนอยำ่งน้อย 1 ตวัชี้วดั 

 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ข้อที ่ 7  รกัควำมเป็นไทย 
ตวัชี้วดั  7.1ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  
วฒันธรรมไทยและ 
          มีควำมกตญัญูกตเวที 
  7.2เห็นคณุค่ำและใช้ภำษำไทยในกำรสือ่สำร  
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
  7.3อนุรกัษ์และสบืทอดภูมิปญัญำไทย 
 
 
 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 
1.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  
หรอื 
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2.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มหรอืดี 
จ ำนวน 1- 2  ตวัชี้วดั  
และมีผลกำรประเมินระดบัดี  จ ำนวน 1 ตวัชี้วดั  

ดี (2) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีทกุตวัชี้วดั  หรือ  
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มหรอืดี  จ ำนวน 
1-2 ตวัชี้วดั  และมีผลกำรประเมินระดบัผ่ำน  
จ ำนวน 1-2 ตวัชี้วดั 

ผ่ำน (1) 

1. ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทกุตวัชี้วดั  หรือ 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดี  จ ำนวน 1 ตวัชี้วดั  
และได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน  จ ำนวน 2 
ตวัชี้วดั 

ไม่ผ่ำน (0) 
ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำนอยำ่งน้อย 1 
ตวัชี้วดั 

 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ข้อที ่ 8  มีจติสำธำรณะ 
ตวัชี้วดั  8.1ช่วยเหลอืผู้อืน่ด้วยควำมเต็มใจและพึงพอใจ 
  8.2เข้ำรว่มกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน  ชุมชน  
และสงัคม 
 

ระดบั เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยีย่ม (3) 
1.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  หรอื 
2.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและดี  ระดบัละ 1  
ตวัชี้วดั 

ดี (2) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีทกุตวัชี้วดั   หรือ 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัผ่ำน  
ระดบัละ 1 ตวัชี้วดั 
 

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกตวัชี้วดั  หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีและระดบัผ่ำน  ระดบัละ 1 
ตวัชี้วดั 

ไม่ผ่ำน (0) ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำนอยำ่งน้อย 1 ตวัชี้วดั 
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เกณฑ์พิจำรณำสรปุผลกำรประเมินแต่ละคุณลกัษณะ 

ในกรณีทีผู่้สอนประเมินคนเดียว 
ระดบั เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยีย่ม (3) 

1.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มทกุตวัชี้วดั  หรอื 
2. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่ม ต ัง้แต่ 2 
ตวัชี้วดัขึ้นไป  และ             
ตวัชี้วดัทีเ่หลอืได้ผลกำรประเมินระดบัดี  

ดี (2) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดี ทกุตวัชี้วดั  หรอื   
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดี จ ำนวน  2 
ตวัชี้วดัขึ้นไป 
และตวัชี้วดัทีเ่หลือได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน 

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกตวัชี้วดั  หรือ 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน จ ำนวน 2 
ตวัชี้วดัและตวัชี้วดัทีเ่หลือได้ผลกำรประเมินระดบัดี  

ไม่ผ่ำน (๐) ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำน อย่ำงน้อย 1 ตวัชี้วดั 
เกณฑ์พิจำรณำสรปุผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

จำกคณะกรรมกำรทุกคน  ในแต่ละคุณลกัษณะ             

ระดบั เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยีย่ม 
(3) 

  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มมำกกวำ่รอ้ยละ 60 
ของจ ำนวนผู้ประเมิน  และได้ผลกำรประเมินไม่ต ่ำกวำ่ระดบัดี  

ดี (2) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มเทำ่กบัรอ้ยละ 60 
ของจ ำนวนผู้ประเมินและได้ผลกำรประเมินไม่ต ่ำกว่ำระดบัผ่ำน   
หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มและระดบัดีเท่ำกบัรอ้ยละ 60 
ของจ ำนวนผู้ประเมิน  
และได้ผลกำรประเมินไม่ต ่ำกวำ่ระดบัผ่ำน  หรอื 
3. ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเทำ่กบัหรอืมำกกวำ่รอ้ยละ 60  
ของจ ำนวนผู้ประเมิน  
และได้ผลกำรประเมินไม่ต ่ำกวำ่ระดบัผ่ำน  

ผ่ำน (1) 
1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีน้อยกว่ำรอ้ยละ 60  
ของจ ำนวนผู้ประเมิน  
และได้ผลกำรประเมินไม่ต ่ำกวำ่ระดบัผ่ำน   

ไม่ผ่ำน 
(0) 

ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำน ต ัง้แต่ 1 คณุลกัษณะขึ้นไป 
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เกณฑ์พิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมิน 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ รำยปี/รำยภำคของผู้เรียนรำยบุคคล 
 

ระดบั เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยีย่ม (3) 
1)  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มจ ำนวน  5-
8คณุลกัษณะ  และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบัดี  

ดี (2) 

1)  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มจ ำนวน   1-
4คณุลกัษณะและ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบัดีหรอื 
2)ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่มจ ำนวน 4 คุณลกัษณะ  
และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั ผ่ำน  
หรอื 
3)ได้ผลกำรประเมินระดบัดี จ ำนวน 5-8 คณุลกัษณะ  
และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั ผ่ำน  

ผ่ำน (1) 

1)  ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำนทุกคณุลกัษณะ  หรอื 
2)  ได้ผลกำรประเมินระดบัดี จ ำนวน 1- 4คณุลกัษณะ  
และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั ผ่ำน  

ไม่ผ่ำน (0) 
ได้ผลกำรประเมินระดบัไม่ผ่ำน ต ัง้แต่ 1 
คณุลกัษณะขี้นไป 
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เกณฑ์พิจำรณำสรปุผลกำรประเมินรวมทกุคุณลกัษณะอนัพึงประ

สงค์ แต่ละระดบักำรศึกษำ 
 

แบบที ่1 

ระดบั เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยีย่ม (3) 
1.  ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่ม จ ำนวน  5-
8คณุลกัษณะ  และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบัดี  

ดี (2) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่ม จ ำนวน   1-
4คณุลกัษณะ  และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบัดี   
หรอื 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดี จ ำนวน 5-8 
คณุลกัษณะ  และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั 
ผ่ำน  หรือ 
3.ได้ผลกำรประเมินระดบัดีเยีย่ม จ ำนวน4 
คณุลกัษณะ  และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั 
ผ่ำน  

ผ่ำน (1) 

1.ได้ผลกำรประเมินระดบัผ่ำน จ ำนวน 5-8 
คณุลกัษณะ  และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั 
ผ่ำน  หรือ 
2.ได้ผลกำรประเมินระดบัดี จ ำนวน 4 คณุลกัษณะ  
และ 
ไม่มีคณุลกัษณะใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบั 
ผ่ำน  

ไม่ผ่ำน (0) 
มีผลกำรประเมินคุณลกัษณะใดคณุลกัษณะหน่ึงได้ 
ระดบั 0 

 
แบบที ่๒ 
กรณีทีผู่้ประเมินสะดวกในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรค ำนวณ 
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ระดบั เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยีย่ม (๓) 
ผลกำรประเมินรวมทกุตวัชี้วดัมีค่ำเฉลีย่  ๒.๗๕ ขึ้นไป   
และ 
ไม่มีผลกำรประเมินตวัชี้วดัใดต ่ำกว่ำระดบัดี  

ดี (๒) 
ผลกำรประเมินรวมทกุตวัชี้วดัมีค่ำเฉลีย่ต ัง้แต่ 
๑.๗๕แต่ไม่ถึง  
๒.๗๕และไม่มีผลกำรประเมินตวัชี้วดัใดต ่ำกว่ำระดบัผ่ำน  

ผ่ำน (๑) 
ผลกำรประเมินระบบทกุตวัชี้วดัมีคำ่เฉลีย่ต ัง้แต่  
๑.๐๐แต่ไม่ถึง  
๑.๗๕และไม่มีตวัชี้วดัใดได้ผลกำรประเมินต ่ำกว่ำระดบัผ่ำน  

ไม่ผ่ำน (๐) 
ผลกำรประเมินรวมทกุตวัชี้วดัมีค่ำเฉลีย่ต ่ำกว่ำ 
๑.๐๐และมีผลกำรประเมินบำงตวัชี้วดัได้ระดบัไม่ผ่ำน  

 
 
 
 

กำรตดัสนิกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
กิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
เป็นกิจกรรมสง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำกำรของผู้เรยีนตำมมำตรฐำนกำรเรี
ยนรูข้องกลุม่สำระกำรเรยีนรูใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
และเป็นเงือ่นไขส ำคญัอกีประกำรหน่ึงของหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้น
ฐำน ทีผู่้เรยีนทกุคนจะต้องเข้ำรว่มกิจกรรมให้ครบถ้วนถ้วน 
และผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
จงึจะได้รบักำรพิจำรณำตดัสินให้ผ่ำนช่วงช ัน้ 
กำรประเมินกิจกรรมพฒันำผู้เรียน มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
  1.   กำรประเมินผู้เรยีนในกำรปฏิบตัิกิจกรรม  
ผู้รบัผิดชอบกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนแต่ละกิจกรรม 
และผู้เกีย่วข้องด ำเนินกำรประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตำมจดุประ
สงค์ของกิจกรรมอยำ่งต่อเนือ่งตลอดช่วงเวลำของกำรจดักิจกรรม 
โดยรวบรวมจำกบนัทึกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมและผลกำรปฏิบตัิกิจกรรม 
และตดัสินกำรเข้ำรว่มกิจกรรมเมือ่สิ้นสดุระยะเวลำปฏิบตัิกิจกรรม 
  2.กำรตดัสนิผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
ให้ประเมินและตดัสินเป็นรำยกิจกรรม 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินตำมจดุประสงค์ส ำคญัของกิจกรรมกบัเวลำทีเ่
ข้ำร่วมกิจกรรมแล้วตดัสินตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
  3.   กำรแจง้ผลกำรประเมิน 
กำรประเมินให้ระดบัผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนให้เป็นไปตำมแนว
ทำงทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
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เมือ่ให้ระดบัผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแลว้ 
ควรแจง้ให้ผู้เรียนทรำบโดยเร็ว 
และให้ผู้เรยีนทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินท ำกำรซ่อมเสรมิให้ผ่ำนทกุๆกิจกรร
ม 
ในขณะเดียวกนัให้แจง้ผลกำรประเมินให้ฝ่ำยทะเบียนของสถำนศึกษำบนัทกึผ
ลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนของผู้เรยีนแต่ละคนสะสมไวเ้ป็นหลกัฐำน 
  4.กำรสรปุผลกำรประเมินผ่ำนช่วงช ั้น 
เมือ่จบช่วงช ัน้นำยทะเบียนจะรวบรวมผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมของผู้เรยีนแต่ละ
คนตลอดช่วงช ัน้  
ผู้เรยีนทีม่ีผลกำรประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครบตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 
จะได้รบักำรพิจำรณำให้ผ่ำนช่วงช ัน้รว่มกบัเกณฑ์มำตรฐำนกำรผ่ำนช่วงช ัน้อื่
นๆผู้เรยีนทีผ่ลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนไม่ครบตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึก
ษำก ำหนด จะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนต่อไป 
ให้ครบตำมเกณฑ์จงึจะได้รบักำรพิจำรณำให้ผ่ำนช่วงช ั้น 
  5. 
เกณฑ์กำรผ่ำนกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนทีโ่รงเรยีนอำกำศอ ำนวยศึกษำ   ก ำหนด 
มีดงัน้ี 
  5.1 ผู้เรยีนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  
80 
  5.2 
ผู้เรยีนต้องเข้ำรว่มกิจกรรมพฒันำผู้เรยีนในขณะเรยีนอยำ่งต่อเนือ่งตำมช่วงเว
ลำทีจ่ดักิจกรรมนัน้ๆ 
  5.3  ระดบัผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรมมี  3 ระดบั ดงัน้ี 
   5.3.1  ผ่ำน ( ผ) หมำยถึงผู้เรยีนได้คะแนนรวมรอ้ยละ 50 - 
100  และมีเวลำเข้ำรว่มกิจกรรม 80  % 
   5.3.2 ไม่ผ่ำน (มผ) หมำยถึงผู้เรียนได้คะแนนรวมต ่ำกว่ำ 
รอ้ยละ 50 และมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยกวำ่  80  % 
   5.3.3 ปรบัปรงุ ( ปป) 
หมำยถึงผู้เรยีนเข้ำรว่มกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ต้องได้รบักำรปรบัปรงุแก้ไ
ขเพือ่ให้ผ่ำนกิจกรรม 
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บรรณำนุกรม 

ส ำนกัวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ . แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรหลกัสตูร  
ตำมหลกัสตูร 
สสสสสสแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551.  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสสสสสสกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  2552. 
ศึกษำธิกำร, กระทรวง, 
ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและ 
สสสสสสเทคโนโลย ีตำมหลกัสตูร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
สสสสสสกรงุเทพมหำนคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
_________.ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรยีนรูค้ณิตศำสตร์  
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สสสสสสตำมหลกัสตูร กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
กรงุเทพมหำนคร : 
โรงพิมพ์สสสสสสชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกดั, 2552 
_________. ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรียนรูภ้ำษำไทย 
ตำมหลกัสตูรกำรศึกษำ สสสสสสขัน้พื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
กรงุเทพมหำนคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรสสสสสสแห่งประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
_________. ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ   
สสสสสสตำมหลกัสตูร กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
กรงุเทพมหำนคร : โรงพิมพ์สสสสสสชุมนุมสหกรณ์ 
กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
_________. ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
ตำมหลกัสตูร  
สสสสสสกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. กรงุเทพมหำนคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ สสสสสสกำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกดั, 2552. 
_________. ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรียนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ 
และ 
สสสสสสวฒันธรรมตำมหลกัสตูรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
กรงุเทพมหำนคร :  
สสสสสสโรง พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่ง ประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
_________. 
ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรยีนรูส้ขุศึกษำและพลศึกษำ   
สสสสสสตำมหลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
กรงุเทพมหำนคร : โรงพิมพ์สสสสสสชุมนุม สหกรณ์กำรเกษตรแห่ง 
ประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
_________. ตวัชี้วดัและสำระแกนกลำงกลุม่สำระเรียนรูศ้ิลปะ  
ตำมหลกัสตูร 
 สสสสสสกำรศึกษำ ข ั้นพื้นฐำนพุทธศกัรำช 2551. กรงุเทพมหำนคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์สสสสสสกำรเกษตรแห่ง ประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
_________. หลกัสตูรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศกัรำช 2551. 
กรงุเทพมหำนคร           
สสสสสสโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกดั, 2552. 
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