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ทาํไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และ

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการ

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัลํ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน

ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และเพื่อนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

• การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ   การอ่าน 

ในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อนาํไป ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

• การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่างๆ ของ 

การเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และ

เขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

• การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูด

ลาํดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพดูในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อ

โนม้นา้วใจ  

• หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัโอกาส

และบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

• วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่าของงาน

ประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญา

ท่ีมีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เร่ืองราวของ 
 

สังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมา

จนถึงปัจจุบนั 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ

และมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที ่2    การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียน

รายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระที ่3    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระที ่4    หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               

สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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คุณภาพผู้เรียน 

 จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมายโดยตรงและ

ความหมายโดยนยั  จบัใจความสําคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด   ย่อความ   เขียนรายยงานจาก  ส่ิงท่ีอ่านได ้ วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมี

เหตุผล  ลาํดบัความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใช้

สนบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

• เขียนส่ือสารดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษาเขียนคาํขวญั คาํคม 

คาํอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวติั อตัชีวประวติัและประสบการณ์ต่างๆ เขียนยอ่ความ  

จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล   

ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 

• พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู  นาํขอ้คิดไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ         มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาส

ต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ และพดูโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผลน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

• เขา้ใจและใช้คาํราชาศพัท์  คาํบาลีสันสกฤต  คาํภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คาํทบัศพัท์ และศพัท์บญัญติัใน

ภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน ลกัษณะภาษาท่ี

เป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงส่ีสุภาพ 

• สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครสําคญั วิถีชีวิตไทย และคุณค่าท่ีไดรั้บจาก

วรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ขอ้คิดเพือ่นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมธัยมศึกษา ( ม. 1 – ม.3 ) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1   
ท21101   ภาษาไทย  1    ภาคเรียนท่ี  1  จาํนวน 60  ชัว่โมง   เวลา  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.5   หน่วยกิต 
ท21102   ภาษาไทย  2    ภาคเรียนท่ี  2  จาํนวน  60  ชัว่โมง  เวลา  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.5   หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2  
ท22103  ภาษาไทย  3    ภาคเรียนท่ี  1  จาํนวน 60  ชัว่โมง   เวลา  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.5   หน่วยกิต 
ท22104   ภาษาไทย 4    ภาคเรียนท่ี  2  จาํนวน 60  ชัว่โมง   เวลา  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.5   หน่วยกิต 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ท23105  ภาษาไทย  5    ภาคเรียนท่ี  1  จาํนวน 60  ชัว่โมง   เวลา  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.5   หน่วยกิต 
ท23106   ภาษาไทย 6    ภาคเรียนท่ี  2  จาํนวน 60  ชัว่โมง   เวลา  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.5   หน่วยกิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวชิา  ท21101            รายวชิา  ภาษาไทย 1     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.5  หน่วยกติ          
 

คําอธิบายรายวชิา 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ท่ีเป็นบรรยาย  บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพยย์านี 11  กาพย์

ฉบงั 16  กาพยสุ์รางคนางค ์28  โคลงส่ีสุภาพ ไดถู้กตอ้งตามเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  จบัใจความสําคญัระบุเหตุและผล

และขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็น  ระบุและอธิบายคาํเปรียบเทียบและคาํท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่านส่ือ

ต่าง ๆ เช่น เร่ืองเล่าประสบการณ์  เร่ืองสั้ น  บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์

บทความ สารคดี บนัเทิงคดี เอกสารทางวชิาการท่ีมีคาํ ประโยคและขอ้ความท่ีตอ้งใชบ้ริบทช่วยพิจารณาความหมาย  มี

มารยาทในการอ่าน 

 คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยคาํถูกตอ้งชดัเจน  

เหมาะสมและสละสลวย  เช่นการเขียนแนะนาํตวัเอง  การเขียนแนะนาํสถานท่ีสาํคญั ๆ  การเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสําคญัและรายละเอียดสนบัสนุน เขียนเรียงความเชิงพรรณนา  มีมารยาทใน

การเขียน 

 พูดสรุปใจความสําคญั  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองท่ีฟังและดู  มี

มารยาทในการฟังการดูและการพดู 

 อธิบายลกัษณะเสียงในภาษาไทย  สร้างคาํในภาษาไทย  คาํประสม  คาํซ้อน  คาํซํ้ า คาํพอ้ง จาํแนกคาํและใช้

สาํนวนท่ีเป็นคาํพงัเพยและสุภาษิต 

 สรุปเน้ือหา  วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเก่ียวกบั  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคาํสอน  เหตุการณ์

ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดี  บนัทึกการเดินทาง  วรรณกรรมทอ้งถ่ิน  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านพร้อมยก

เหตุผลประกอบ  การวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องอาขยานตามท่ีกาํหนด  และบทร้อย

กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 

ตัวช้ีวดั   

ท 1.1   ม.1/1   ม.1/2    ม.1/4   ม.1/9  
ท 2.1   ม.1/2  ม.1/3    ม.1/4  ม.1/9   
ท 3.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/6 

ท 4.1   ม.1/1  ม.1/2   ม.1/6 

ท 5.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/5 

 รวม    18   ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       7 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท21102            รายวชิาภาษาไทย 2     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เวลา  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ตีความคาํยากในเอกสารวชิาการโดยพิจารณาจากบริบท  เอกสารทางวชิาการท่ีมีคาํ  ประโยค  ขอ้ความท่ีตอ้ง

ใชบ้ริบทช่วย  พิจารณาความหมาย  ระบุขอ้สงัเกต  และความสมเหตุสมผลของงานประเภทชกัจูงโนม้นา้วเชิง

สร้างสรรคป์ฏิบติัตามคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ วเิคราะห์คุณค่าไดรั้บจากการอ่านงานเขียนอยา่ง

หลากหลายเพื่อนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติ  การอ่านหนงัสือตามความสนใจ  เช่น หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและ

เหมาะสมกบัวยัท่ีครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั  มีมารยาทในการอ่าน 

  เขียนยอ่ความจากการอ่านเร่ือง  จากส่ือต่างๆ เช่น เร่ืองสั้น คาํสอน โอวาท คาํปราศรัย สุนทรพจน์  

รายงาน  ระเบียบ คาํสั่ง บทสนทนา  เร่ืองเล่าประสบการณ์  เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจากส่ือต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

เช่น บทความ ข่าวเหตุการณ์ประจาํวนั  เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจธุระ  การเขียน

จดหมายส่วนตวั  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน 

  พดูประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเน้ือหาโนม้นา้วใจ  พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้

จากการฟัง  การดูและการสนทนาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มีมารยาทในการฟัง การดูและการพดู 

  วเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของคาํในประโยค  วเิคราะห์ความแตกต่างของภาษาพดูและภาษาเขียน  แต่ง

บทร้อยกรองประเภทกาพยย์านี 11 

  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่าน  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

ตัวบ่งช้ี 

ท 1.1  ม.1/3    ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   

ท 2.1  ม.1/1    ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8    

ท 3.1  ม.1/4    ม.1/5    

ท 4.1  ม.1/3    ม.1/4   ม.1/5 

ท 5.1  ม.1/3    ม.1/4     

รวม  17  ตัวช้ีวดั 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       8 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวชิา  ท22101            รายวชิา  ภาษาไทย 3     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.5  หน่วยกติ          
 

คําอธิบายรายวชิา 

 การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ร้อยกรอง จบัใจความสาํคญั  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียน

ผงัความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่านวิเคราะห์และจาํแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน  และ

ขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  ประเมินค่าจากเร่ืองท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน  

การคัดลายมือบรรจงคร่ึงบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา หลักการเขียนเรียงความ ย่อความ  

การเขียนรายงาน จดหมายกิจธุระ มารยาทในการเขียน  

พดูสรุปใจความสาํคญั การพดูวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลความน่าเช่ือถือของข่าวสาร การพูด

รายงาน  การฟัง  การดูและพดูอยา่งมีมารยาท 

วธีิสร้างคาํในภาษาไทย ลกัษณะของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อธิบายฉนัทลกัษณ์ กลอนสุภาพ  การใช้

คาํราชาศพัท ์

วเิคราะห์วจิารณ์  อธิบายคุณค่า  สรุปความของวรรณกรรมและวรรณคดีท่ีอ่าน  การท่องจาํบทอาขยานกาํหนด  

ตดัสินใจยอมรับและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

ตัวช้ีวดั 

ท 1.1    ม. 2/1   ม.2/2   ม.2/5    ม.2/7     

ท 2.1    ม. 2/1   ม.2/2   ม.2/4    ม.2/7    

ท 3.1    ม.2/1    ม.2/2   ม.2/3     

ท 4.1    ม.2/1    ม.2/4    ม.2/5 

ท 5.1   ม.2/1    ม.2/2      

 

รวม  16  ตัวช้ีวดั 

    

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       9 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท22102            รายวชิาภาษาไทย 4     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
เวลา  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ร้อยกรอง จบัใจความสาํคญั  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียน

ผงัความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่านวิเคราะห์และจาํแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน  และ

ขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  

การคดัลายมือบรรจงคร่ึงบรรทดั หลกัการเขียนเรียงความ  การเขียนรายงาน วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผลและมีมารยาทในการเขียน  

พดูสรุปใจความสําคญั การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลความน่าเช่ือถือของข่าวสาร 

การพดูรายงาน การพดูในโอกาสต่าง ๆ การฟัง  การดูและพดูอยา่งมีมารยาท 

วธีิสร้างคาํในภาษาไทย  วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั  ประโยครวม  และประโยคซอ้น 

วเิคราะห์วจิารณ์  อธิบายคุณค่า  สรุปความของวรรณกรรมและวรรณคดีท่ีอ่าน  การท่องจาํบทอาขยานกาํหนด  

ตดัสินใจยอมรับและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

ตัวช้ีวดั 

ท 1.1    ม 2/3   ม 2/4   ม 2/6   ม 2/8 

ท 2.1     ม 2/3   ม 2/5   ม 2/6  ม 2/8 

ท 3.1    ม 2/4   ม 2/5   ม 2/6 

ท 4.1    ม 2/2   ม 2/3    

ท 5.1    ม2/3   ม 2/4   ม 2/5 
 

รวม  16  ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       10 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวชิา  ท23102            รายวชิาภาษาไทย 5     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.5  หน่วยกติ          
 

คําอธิบายรายวชิา 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านออกเสียงประกอบดว้ย  

บ ท ร้ อ ย แ ก้ ว ท่ี เ ป็ น บ ท ค ว า ม ทั่ ว ไ ป   แ ล ะ บ ท ค ว า ม ป กิ ณ ก ะ   บ ท ร้ อ ย ก ร อ ง   เ ช่ น   ก า พ ย์ ย า นี  1 1   

โคลงส่ีสุภาพ  ระบุความแตกต่างของคาํท่ีมีความหมายโดยตรง  และความหมายโดยนัย  ระบุใจความสําคญัและ

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านจบัใจความสําคญัจากส่ือต่าง ๆ เช่น  วรรณคดีในบทเรียน  

ข่าวและเหตุการณ์สําคญั บนัเทิงคดี  สารคดี  สารคดีเชิงประวติั  ตาํนาน  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  เร่ืองราวจากใน

บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียน บนัทึก  ย่อความ  

รายงาน  ผงัความคิด ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใช้สนบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การ

ลาํดบั  และความเป็นไปไดข้องเร่ือง  มีมารยาทในการอ่าน 
 คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  เขียนขอ้ความโดยใช้ถ้อยคาํได้ถูกตอ้ง

เหมาะสมตามระดบัภาษา  การเขียนขอ้ความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เช่น  คาํขวญั  คาํคม  โฆษณา  คติพจน์  

เขียนชีวประวติั  โดยเล่าเหตุการณ์  ขอ้คิดเห็นและทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  พระราชประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ประวัติบุคคลในท้องถิน่เมืองชุมพร   
เขียนย่อความ  จากส่ือต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  ประวติั  ตาํนาน  สารคดีทางวิชาการ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เช่น  จดหมาย

เชิญวิทยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห์  จดหมายแสดงความขอบคุณ  เขียนวิเคราะห์  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์และ

แสดงความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  บทโฆษณา  เขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน  มี

มารยาทในการเขียน 
 แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู  วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อนาํขอ้คิดมา

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ  พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟังการดูและการสนทนา ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  เช่น  ตํานานในท้องถิ่น  ประเพณีในท้องถิ่น  ประวัติบุคคลสําคัญในท้องถิ่น   พูดในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตาม

วตัถุประสงค์  เช่น  การอภิปราย  พูดโน้มน้าวโดยนาํเสนอหลกัฐานตามลาํดบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  มี

มารยาทในการฟัง การดู และการพดู 
 จาํแนกและใช้คาํภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  วิเคราะห์ระดบั  

อธิบายความหมายคาํศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ  แต่งบทร้อยกรอง เช่น  โคลงส่ีสุภาพ 
สรุปเน้ือหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากยิง่ข้ึน  เช่น   

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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สุภาษิตคาํสอน  เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดี  เช่น ตํานานในท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก

วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพื่อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง  ท่องจาํและบอก

คุณค่าบทอาขยานตามท่ีกาํหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและนาํไปใชอ้า้งอิง 

 
ตัวช้ีวดั (ภาคเรียนที ่ 1) 

ท 1.1   ม. 3/1  ม. 3/2  ม. 3/3  ม. 3/4   ม. 3/6  ม. 3/7  ม. 3/10 
ท 2.1   ม. 3/1  ม. 3/2  ม. 3/3  ม. 3/4   ม. 3/5  ม. 3/6  ม. 3/7  ม. 3/9  ม. 3/10 
ท 3.1   ม. 3/1  ม. 3/2   ม. 3/3  ม. 3/4   ม. 3/5   ม. 3/6 
ท 4.1   ม. 3/1  ม. 3/2   ม. 3/3  ม. 3/5   ม. 3/6 
ท 5.1   ม. 3/1  ม. 3/2  ม. 3/3   ม. 3/4 
รวม  30  ตัวช้ีวดั 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท23102            รายวชิาภาษาไทย 6     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
เวลา  60  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านออกเสียงประกอบดว้ย  

บทร้อยแกว้ท่ีเป็นบทความทัว่ไป  และบทความปกิณกะ  บทร้อยกรอง  เช่น  กาพยฉ์บงั  16  โคลงส่ีสุภาพ  ระบุความ

แตกต่างของคาํท่ีมีความหมายโดยตรง  และความหมายโดยนัย  ระบุใจความสําคญัและรายละเอียดของข้อมูลท่ี

สนบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านจบัใจความสาํคญัจากส่ือต่าง ๆ เช่น  วรรณคดีในบทเรียน  บทความ  เร่ืองราวจากใน

บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แล้วเขียน  กรอบแนวคิด    

ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลาย  เพื่อนาํไปใช้แกปั้ญหาในชีวิต    เช่น  การอ่าน

หนงัสือนอกเวลา  หนงัสืออ่านตามความสนใจและตามวยัของนกัเรียน  หนงัสืออ่านท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดมี

มารยาทในการอ่าน 
 เขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา  การเขียนขอ้ความตามสถานการณ์และโอกาส

ต่าง ๆ เช่น  คาํอวยพรในโอกาสต่าง ๆ สุนทรพจน์  เขียนอตัชีวประวติั  โดยเล่าเหตุการณ์  ขอ้คิดเห็นและทศันคติใน

เร่ืองต่าง ๆ เขียนยอ่ความ  จากส่ือต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  พระราชดาํรัส  พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ  เขียนอธิยาย  

ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น  และโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้ในเร่ือง

ต่าง ๆ เช่น  บทความทางวิชาการ กรอกแบบสมคัรงานพร้อมเขียนบรรยายเก่ียวกบัความรู้และทกัษะของตนเองท่ี

เหมาะสมกบังาน   เขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้  มีมารยาทในการเขียน 
 แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู  วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อนาํขอ้คิดมา

ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค์  เช่น  การพูดยอวาที  การพูดโตว้าที  มี

มารยาทในการฟัง การดู และการพดู 
 จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซ้อน  วิเคราะห์ระดบั  ใช้

คาํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั  อธิบายความหมายคาํศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ   
สรุปเน้ือหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากยิง่ข้ึน  เช่น   

ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  เช่น ประเพณีพิธีกรรมในท้องถิ่น  ประวัติวัดในเมืองชุมพร  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า

จากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจาํและ

บอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกาํหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและนาํไปใชอ้า้งอิง 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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ตัวช้ีวดั  
ท 1.1   ม. 3/1  ม. 3/2  ม. 3/4  ม. 3/8  ม. 3/9  ม. 3/10  
ท 2.1   ม. 3/2  ม. 3/3  ม. 3/4  ม. 3/6  ม. 3/7  ม. 3/8  ม. 3/9  ม. 3/10  
ท 3.1   ม. 3/1  ม. 3/4  ม. 3/6  ม. 3/1 
ท 4.1   ม. 3/2  ม. 3/3   ม. 3/4  ม. 3/6    
ท 5.1   ม. 3/1  ม. 3/2   ม. 3/3  ม. 3/4 
รวม  26  ตัวช้ีวดั 
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สาระเพิม่เติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงสร้างหลกัสูตรสาระเพิม่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมธัยมศึกษา ( ม. 1 – ม.3 ) 

 

รายวชิาสาระเพิม่ (บังคับ) 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1   
ท21101   พฒันาทกัษะภาษาไทย  1    จาํนวน 20  ชัว่โมง   เวลา  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5   หน่วยกิต 
ท21102   พฒันาทกัษะภาษาไทย  2    จาํนวน  20  ชัว่โมง  เวลา  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5   หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2  
ท22101  พฒันาทกัษะภาษาไทย  3    จาํนวน 20  ชัว่โมง   เวลา  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5   หน่วยกิต 
ท22102  พฒันาทกัษะภาษาไทย  4    จาํนวน 20  ชัว่โมง   เวลา  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5   หน่วยกิต 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ท23101  พฒันาทกัษะภาษาไทย  5     จาํนวน 20  ชัว่โมง   เวลา  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5   หน่วยกิต 
ท23102  พฒันาทกัษะภาษาไทย  6     จาํนวน 20  ชัว่โมง   เวลา  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5   หน่วยกิต 
 

รายวชิาสาระเพิม่ (เลอืกเสรี) 

 
ท20201 สร้างสรรค์การพูด    
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
ท20202 การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์   
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
ท20203 การอ่านและพจิารณาหนังสือ   
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
ท20204 ภาษาไทยเพือ่กจิธุระ 
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 

ท20205 วรรณคดีมรดกไทย   
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 

ท20206 เรียงร้อยถ้อยคํา 
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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ท20207 นิทานพืน้บ้าน 
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
ท20208 การใช้ห้องสมุด 
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
ท20209 ภาษากบัการค้นคว้า   
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0  หน่วยกิต 
ท202010 เปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน   
 จาํนวน 40  ชัว่โมง  เวลา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิม่เติม (บังคับ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1            เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง/ภาค   (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 
รายวชิาพฒันาทกัษะภาษาไทย  1 รหัส  ท21201 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาการใชภ้าษาในชีวติประจาํวนัเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของคาํไทยต่าง ๆ  ทั้งอกัษรและการใชอ้กัษรไทย  การ

เขียนสะกดคาํ  คาํท่ีสะกดไดต้ามหลกัการประสมอกัษรและการใชต้วัสะกด  เพื่อให้เขียนคาํไดถู้กตอ้งตามความหมาย

และแสดงมารยาทการเขียนดว้ยลายมือสวยงาม  สะอาดถูกตอ้ง 
 

รายวชิาพฒันาทกัษะภาษาไทย  2 รหัส  ท21202 
คําอธิบายรายวชิา 
 ฝึกทักษะการอ่าน   เ ขียน  ฟังและพูดโดยอ่านนิทาน  บทความ  เ ขียนคําขว ัญ  คําอวยพร  ฟัง   

อ่า น เ ร่ือง รา ว ท่ี เ ป็ นบันเ ทิ ง คดีแล ะส า รคดี   พูดแส ดง ค วา ม คิ ดเ ห็น   เพื่ อใ ห้ส าม า รถจับ ใ จค วา มสํ า คัญ  

แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน  ฟัง  เลือกหนังสืออ่านตามความต้องการได้อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทใน 

การใชภ้าษา  และนิสัยรักการคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิม่เติม (บังคับ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2            เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง/ภาค   (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 
รายวชิาพฒันาทกัษะภาษาไทย  3    รหัส  ท22201 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการใชภ้าษาเก่ียวกบัเสียง  อกัษร  และการสร้างคาํในภาษาไทย  เพื่อเกิดทกัษะในการออกเสียงและ

เขียนภาษาไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 

รายวชิาพฒันาทกัษะภาษาไทย 4    รหัส  ท22202 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษารูปแบบลกัษณะของคาํประพนัธ์ไทย  อ่านวรรณคดี  บทประพนัธ์  ตีความ  สรุปวิเคราะห์และแสดง

ความคิดเห็นเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ในชีวติปัจจุบนั  เกิดความประทบัใจในศิลปะการประพนัธ์  สามารถนาํไปกล่าว

อา้งอิงได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิม่เติม (บังคับ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3            เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง/ภาค   (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

รายวชิาพฒันาทกัษะภาษาไทย  5  รหัส  ท23201 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาการใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนัเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของคาํไทยชนิดต่าง ๆ  กลุ่มคาํและหนา้ท่ี

ของกลุ่มคาํ  การใชค้าํ   สํานวนและภาษิต  ความสัมพนัธ์ของคาํต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นรูปประโยคเพื่อให้สามารถเรียบเรียง

ขอ้ความ  ทั้งในการพดู และการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาและหลกัความนิยม 
 

รายวชิาพฒันาทกัษะภาษาไทย  6    รหัส  ท23202 

คําอธิบายรายวชิา 
ก า ร เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํา   สํ า น ว น โ ว ห า ร   แ ล ะ บ ริ บ ท เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้า ใ จ ใ น ก า ร อ่ า น   

การจบัใจความสําคญั  การวิเคราะห์  การตีความ  การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์  การใช้แหล่งความรู้พฒันาการ

อ่า น   ก า ร ถ่ า ย ท อ ดค ว า ม รู้   ค ว า ม คิ ด จา ก ก า ร อ่า น   ก า ร เ ลื อก อ่ า นห นัง สื อ ต า ม ค วา ม ส น ใ จ   ม า ร ย า ท 

การอ่าน  และนิสัยรักการอ่าน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิม่เติม (เลอืกเสรี) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3           เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาค   (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)           จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

รายวชิาสร้างสรรค์การพูด  รหัส  ท20201 

คําอธิบายรายวชิา 

 ความเขา้ใจหลกัการพูด  องคป์ระกอบของการพูด  ปัจจยัท่ีช่วยให้การพูดสัมฤทธิผล  วิธีการพูดการเตรียมตวั

ในการพดู  การวเิคราะห์ผูฟั้งและสถานการณ์การพดูวเิคราะห์และประเมินค่าพฤติกรรมการพูดต่อหนา้ท่ีประชุมชน  มี

นิสัยรักการพดูและมีมารยาทในการพดู 

 
รายวชิาการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์  รหัส  ท20202 

คําอธิบายรายวชิา 

 ฝึกพดูในโอกาสต่าง ๆ และฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง   โดยเลือกใชโ้วหารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  เพื่อใหส้ามารถพดูและเขียนไดอ้ยา่งมีศิลปะ 
 
 
รายวชิาการอ่านและพจิารณาหนังสือ  รหัส  ท20203 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหลักการพิจารณาหนังสือ  และอ่านหนังสือซ่ึง เป็นท่ีนิยมหรือท่ีควรอ่านเพื่อให้ มีความรู้ 

ความเขา้ใจในหลกัการพิจารณาหนงัสือ  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เก่ียวกบัหนงัสือท่ีเลือกอ่าน   และเกิด

ความเพลิดเพลินในการอ่าน 
 
รายวชิาภาษาไทยเพือ่กจิธุระ  รหัส  ท20204 

คําอธิบายรายวชิา 

 ฝึกการใชภ้าษาในการติดต่อกิจธุระท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั  กิจธุระเก่ียวกบังาน อาชีพ  และกิจธุระเก่ียวกบั

การปฏิบติัหนา้ท่ีพลเมือง  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาติดต่อกิจธุระไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และเห็นความสําคญัของ

ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อกิจธุระ 
 
รายวชิาวรรณคดีมรดกไทย  รหัส  ท20205 

คําอธิบายรายวชิา 

อ่านวรรณคดีไทยให้รู้เร่ืองตลอดโดยสังเขป  และอ่านเฉพาะตอนท่ีสําคญัในเชิงวรรณศิลป์ ตอนท่ีทาํให้เห็น

สภาพชีวิตในสมยับรรพบุรุษ  ตอนท่ีทาํให้เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์ และตอนท่ีเก่ียวกบัศิลปะสาขาต่างๆ   เพื่อให้
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สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัละครท่ีสําคญั   แนวคิดในเน้ือเร่ืองโดยเปรียบเทียบกบั

เหตุการณ์ในชีวติปัจจุบนั  เกิดความประทบัใจในศิลปะการประพนัธ์  สามารถนาํไปกล่าวอา้งได ้
 
รายวชิาเรียงร้อยถ้อยคํา  รหัส  ท20206 

คําอธิบายรายวชิา 

 หลักการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทกลอน  กาพย์และโคลง  การรวบรวมความคิด  ประสบการณ์  อารมณ์  

ความรู้สึก  การประมวลเหตุการณ์เพื่อนาํไปสู่การแต่งคาํประพนัธ์ 

 
รายวชิานิทานพืน้บ้าน  รหัส  ท20207 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษานิทาน  นิยาย  หรือตาํนานพื้นบา้นท่ีมีในทอ้งถ่ินของตน   หรือทอ้งถ่ินอ่ืน  โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง  

สํานวนภาษา  และแนวคิดท่ีสะท้อนให้เห็นความเช่ือ  ความรู้สึกนึกคิด  หรือค่านิยม  ความเป็นอยู่  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบา้น 

 

รายวชิาการใช้ห้องสมุด  รหัส  ท20208 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองหอ้งสมุดทัว่ไป  วสัดุสารนิเทศ  หนงัสืออา้งอิง  การจดัหมวดหมู่หนงัสือ  เคร่ืองช่วยคน้หา

วสัดุสารนิเทศ  ขั้นตอนการเขียนรายงานและรูปแบบของรายงาน  หลกัเกณฑก์ารเขียนบรรณานุกรม 

 

รายวชิาภาษากบัการค้นคว้า  รหัส  ท20209 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและส่ืออ่ืน ๆ จากห้องสมุด  และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างกวา้งขวา้ง  การใช้

เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศ  การเลือกใชส้ารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ  

ความสามารถและความถนดัของตน  การมีจิตสํานึกท่ีดี  การมีมารยาทและคุณธรรมในการใชห้้องสมุดและแหล่งการ

เรียนรู้อ่ืน ๆ 

 

รายวชิาเปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน  รหัส  ท202010 

คําอธิบายรายวชิา 

 ก า ร เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํา   สํ า น ว น โ ว ห า ร   แ ล ะ บ ริ บ ท เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้า ใ จ ใ น ก า ร อ่ า น   

การจบัใจความสําคญั  การวิเคราะห์  การตีความ  การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์  การใช้แหล่งความรู้พฒันาการ

อ่า น   ก า ร ถ่ า ย ท อ ดค ว า ม รู้   ค ว า ม คิ ด จา ก ก า ร อ่า น   ก า ร เ ลื อก อ่ า นห นัง สื อ ต า ม ค วา ม ส น ใ จ   ม า ร ย า ท 

การอ่าน  และนิสัยรักการอ่าน 
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กลุ่มสาระเรียนรู้คณติศาสตร์ 
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 ทาํไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์  คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ 
มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และ

นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง ตามศกัยภาพ โดยกาํหนด

สาระหลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
•  จาํนวนและการดาํเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจาํนวน ระบบจาํนวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจาํนวนจริง การ

ดาํเนินการของจาํนวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจาํนวน และการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 
•  การวดั: ความยาว ระยะทาง นํ้าหนกั พ้ืนท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบั

การวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และการนาํความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
•  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจาํลองทางเรขาคณิต  

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การ

สะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 
•  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดาํเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ 

ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาํดบัเลขคณิต ลาํดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
•  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การกาํหนดประเด็น การเขียนขอ้คาํถาม การกาํหนดวธีิการศึกษา การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การสาํรวจ

ความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจใน

การดาํเนินชีวติประจาํวนั 

•  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1  จาํนวนและการดาํเนนิการ 
มาตรฐาน  ค 1.1     เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

    การดาํเนินการต่าง ๆ  และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา                       
มาตรฐาน  ค 1.3    ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4    เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้

สาระที ่2  การวดั 
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มาตรฐาน  ค 2.1    เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน  ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

สาระที ่3  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2   ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)      

และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

สาระที ่4  พชีคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.1     เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ์ และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2   ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง 

 ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาํไปใชแ้กปั้ญหา   

สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้             

อยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3   ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

 

สาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง 

                            คณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 

                            เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
หมายเหตุ    1.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพนั้น จะตอ้งใหมี้ความสมดุลระหวา่ง

สาระดา้นความรู้  ทกัษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่  การ

ทาํงานอย่างมีระบบ       มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
2.  ในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวา่ง          
          การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมินดา้นความรู้ 

 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
• มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจาํนวนจริง มีความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็น

จาํนวนเตม็ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจาํนวนจริง สามารถดาํเนินการเก่ียวกบัจาํนวนเตม็ เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกาํลงั รากท่ีสองและ

รากท่ีสามของจาํนวนจริง ใชก้ารประมาณค่าในการดาํเนินการและแกปั้ญหา และนาํความรู้เก่ียวกบัจาํนวนไปใชใ้นชีวติจริงได ้
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• มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวย และทรงกลม เลือกใชห้น่วยการวดัในระบบต่าง ๆ เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี และปริมาตรไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถนาํ

ความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นชีวติจริงได ้
• สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชว้งเวยีนและสนัตรง อธิบายลกัษณะและสมบติัของรูป

เรขาคณิตสามมิติซ่ึงไดแ้ก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมได ้ 
• มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของความเท่ากนัทุกประการและความคลา้ยของรูปสามเหล่ียม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทา

โกรัสและบทกลบั และสามารถนาํสมบติัเหล่านั้นไปใชใ้นการใหเ้หตุผลและแกปั้ญหาได ้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิต

(geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน(translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation)  และ

นาํไปใชไ้ด ้
• สามารถนึกภาพและอธิบายลกัษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
• สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา และสามารถใชส้มการเชิงเส้นตวัแปร

เดียว  ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว และกราฟในการแกปั้ญหาได ้
• สามารถกาํหนดประเด็น เขียนขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัญหาหรือสถานการณ์ กาํหนดวิธีการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลและ

นาํเสนอขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมได ้ 
• เขา้ใจค่ากลางของขอ้มูลในเร่ืองค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมของขอ้มูลท่ียงัไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี และเลือก

ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งใชค้วามรู้ในการพิจารณาขอ้มูลข่าวสารทางสถิติ  
• เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นใน

การคาดการณ์และประกอบการตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
• ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนาํเสนอ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  

และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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โครงสร้างเวลาเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  ( ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1 –3 ) 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1   
ค 21101    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน1  3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
ค 21102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2    3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2  
ค 22101    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3    3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
ค 22102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4    3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3  
ค 33101    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5    4  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  2.0  หน่วยกิต 
ค 33102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6    4  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  2.0  หน่วยกิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รหัสวชิา  ค 21101       รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  1 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1 
เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จาํนวน  2.0  หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่ 1 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
 สมบัตขิองจาํนวนนับ  ตวัประกอบ  จาํนวนเฉพาะ  การแยกตวัประกอบ  ความหมายและการหาตวัหารร่วมมากและตวั

คูณร่วมนอ้ย  การนาํไปใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาและการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
จาํนวนเตม็  การระบุหรือยกตวัอยา่งจาํนวนเตม็บวก  จาํนวนเตม็ลบ  และศูนย ์ การเปรียบเทียบจาํนวนเตม็  การบวก  ลบ  คูณ  

หารจาํนวนเตม็และการอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน  ความสมัพนัธ์ของการบวกกบัการลบ  การคูณกบัการหารของจาํนวนเตม็  สมบติัของจาํนวน

เตม็และการนาํไปใช ้  
เลขยกกาํลงั  ความหมายของเลขยกกาํลงั  การเขียนแสดงจาํนวนในรูปสญักรณ์วทิยาศาสตร์ (scientific notation)  การ

คูณและการหารเลขยกกาํลงัท่ีมีฐานเดียวกนัและเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนเตม็  การอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการยกกาํลงัของจาํนวนเตม็ 
เศษส่วนและทศนิยม   
            สถิตแิละความน่าจะเป็นเบือ้งต้นการอธิบายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีจะมีโอกาสเกิดข้ึนไดม้ากกวา่กนั   
            พืน้ฐานทางเรขาคณติ  การสร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตโดยใชว้งเวยีนและสนัตรง  การสร้างรูป

เรขาคณิตอยา่งง่ายโดยใชก้ารสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เนน้การพิสูจน์  การสาํรวจ(สืบเสาะ สงัเกต 
และคาดการณ์)สมบติัทางเรขาคณิต 

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เทคโนโลย ี วธีิการท่ีหลากหลาย  ใหเ้หตผุลประกอบการตดัสินใจและ

สรุปผล  ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ม.1/1         ค 1.1  ม.1/2 ค 1.2  ม.1/1 ค 1.2  ม.1/3      ค 1.2  ม.1/5  
ค 1.4  ม.1/1       ค  3.1 ม.1/1       ค 3.1 ม.1/2      ค 3.1 ม.1/3      
ค  5.2  ม.1/1   
ค  6.1  ม.1/1     ค  6.1  ม.1/2     ค  6.1  ม.1/3 ค 6.1  ม.1/4 ค 6.1  ม.1/5 ค 6.1  ม.1/6 

รวม   16   ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
รหัสวชิา  ค 21102  รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  2 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1 

เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จาํนวน  2.0  หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่ 2 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
เศษส่วนและทศนิยม  การเขียนเศษส่วนดว้ยทศนิยมและเขียนทศนิยมซํ้ าเป็นเศษส่วน  การระบุหรือยกตวัอยา่ง  และการ

เปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วนและทศนิยมและการอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน  ความสมัพนัธ์ของการบวก

กบัการลบ  การคูณกบัการหารของเศษส่วนและทศนิยม  โจทยปั์ญหาและสถานการณ์เก่ียวกบัเศษส่วนและทศนิยม  การนาํไปใช ้  

 การประมาณค่า  การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแกโ้จทยปั์ญหาโดยการประมาณค่า   

 คู่อนัดบัและกราฟ  การเขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกดัฉากแสดงความเก่ียวขอ้งของปริมาณสองชุด  การอ่านและแปล

ความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกดัฉาก  การนาํไปใช ้  
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีวและแบบรูป  การวเิคราะห์และอธิบายความสมัพนัธ์ของแบบรูป  คาํตอบของสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว  การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวโดยใชส้มบติัของการเท่ากนั  การเขียนสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา  

โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว   
 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณติสองมติแิละสามมติ ิ ภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ (front view) ดา้นขา้ง 
(side view) หรือดา้นบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การอธิบายลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ  การ

วาด  การประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศกเ์ม่ือกาํหนดภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ (front view) 
ดา้นขา้ง (side view) และดา้นบน (top view)   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เทคโนโลย ี วธีิการท่ีหลากหลาย  ใหเ้หตผุลประกอบ การตดัสินใจและสรุปผล  

ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน

คณิตศาสตร์และนาํความรู้หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวัช้ีวดั ค  1.1   ม. 1/1   

ค  1.2   ม.1/2   
ค  1.3   ม.1/1   
ค  3.1   ม.1/4 ค  3.1  ม.1/5 ค  3.1  ม.1/6 
ค  4.1   ม.1/1    
ค  6.1   ม.1/1       ค 6.1   ม.1/2 ค 6.1   ม.1/3 ค 6.1   ม.1/4 ค 6.1   ม.1/5 ค 6.1   ม.1/6 

รวม  13  ตวัช้ีวดั 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       29 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
รหัสวชิา  ค 22101   รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  3 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2 

เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จาํนวน  2.0  หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่ 1 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
อตัราส่วนและร้อยละ  อตัราส่วน  อตัราส่วนท่ีเท่ากนั  อตัราส่วนของจาํนวนหลาย ๆ จาํนวน   สดัส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหา

เก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ 
การวดั  ความเป็นมาของการวดั  การวดัความยาว  หน่วยความยาว  การวดัพ้ืนท่ี  การวดัปริมาตรและนํ้ าหนกั  การวดัเวลา  การ

แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  การคาดคะเน 
แผนภูมรูิปวงกลม  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม  
การแปลงทางเรขาคณติ  การเล่ือนขนาน การสะทอ้น การหมุน  และการนาํไปใช ้

ความเท่ากนัประการ  ความเท่ากนัทุกประการของรูปเรขาคณิต   ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม  รูปสามเหล่ียมท่ี

มีความสมัพนัธ์กนัแบบดา้น – มุม – ดา้น  รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบมุม – ดา้น – มุม  รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

แบบดา้น – ดา้น – ดา้น  รูปสามเหล่ียมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบมุม – มุม – ดา้น  การนาํไปใช ้

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เทคโนโลย ี วธีิการท่ีหลากหลาย  ใหเ้หตผุลประกอบการตดัสินใจและ

สรุปผล  ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ม.2/4  ค 2.1  ม.2/1 ค 2.1  ม.2/2 ค 2.1  ม.2/3  
ค 2.2  ม.2/1  ค 3.2  ม.2/1 ค 3.2  ม.2/3 ค 3.2  ม.2/4 
ค 4.2  ม.2/2  ค 5.1  ม.2/1   
ค 5.2  ม.2/1   
ค 6.1  ม.2/1 ค 6.1  ม.2/2 ค 6.1  ม.2/3 ค 6.1  ม.2/4 ค 6.1  ม.2/5       ค 6.1  ม.2/6 

 
รวม  17  ตวัช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รหัสวชิา  ค 22102   รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  4 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2 
เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จาํนวน  2.0  หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่ 2 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
 ทฤษฎบีทของพทีาโกรัส  สมบติัของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  บทกลบัของทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  

การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์โดยใชท้ฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลบั 

       ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัจาํนวนจริง  ทบทวนจาํนวนเตม็  เศษส่วน  จาํนวนตรรกยะ  จาํนวนอตรรกยะ  รากท่ีสอง  รากท่ีสาม 

        การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว    การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวและการนาํไปใช ้

        เส้นขนาน   เสน้ขนานและมุมภายใน  เสน้ขนานและมุมแยง้  เสน้ขนานและมุมภายนอกกบัมุมภายใน  เสน้ขนานและรูป

สามเหล่ียมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบมุม – มุม – ดา้น 

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เทคโนโลย ี วธีิการท่ีหลากหลาย  ใหเ้หตผุลประกอบการตดัสินใจและ

สรุปผล  ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย นาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ค 1.1  ม.2/1 ค 1.1  ม.2/2 ค 1.1  ม.2/3  
ค 1.2  ม.2/1 ค 1.2  ม.2/2  
ค 1.3  ม.2/1   
ค 1.4  ม.2/1 
ค 3.2  ม.2/1 ค 3.2  ม.2/2  
ค 4.2  ม.2/1   
ค 6.1  ม.3/1 ค 6.1  ม.3/2 ค 6.1  ม.3/3 ค 6.1  ม.3/4 ค 6.1  ม.3/5 ค 6.1  ม.3/6 

 
รวม  16  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รหัสวชิา  ค 33101    รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 5 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3 
เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จาํนวน  2.0  หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่ 1 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
  ปริมาตรและพืน้ทีผ่วิ  อธิบายลกัษณะและสมบติัของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลมไดห้าพ้ืนท่ีผิวของ

ปริซึมและทรงกระบอกได ้ หาปริมาตรของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลมได ้   เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือ

หน่วยปริมาตรในระบบเดียวกนัและต่างระบบได ้    เลือกใชห้น่วยการวดัเก่ียวกบัความจุหรือปริมาตรไดอ้ยา่งเหมะสม   ใชค้วามรู้

เก่ียวกบัพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   ใชก้ารคาดคะเนเก่ียวกบัการวดัในสถานการณ์

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม     
กราฟ    เขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ได ้     เขียนกราฟของสมการเชิงเสน้

สองตวัแปรได ้    อ่านและแปลความหมายกราฟท่ีกาํหนดใหไ้ด ้  
ระบบสมการเชิงเส้น  อ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเสน้ได ้

แกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรได ้   นาํระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชแ้กปั้ญหาได ้
       ความคล้าย  บอกสมบติัของการคลา้ยกนัของรูปสามเหล่ียม  และบอกเง่ือนไขท่ีทาํใหรู้ปสามเหล่ียมสองรูปคลา้ยกนั    ใช้

สมบติัของรูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนัในการใหเ้หตผุลและแกปั้ญหาได ้      
 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั  

ค.2.1  ม.3/1 ค.2.1  ม.3/2 ค.2.1  ม.3/3 ค.2.1  ม.3/4  
ค.2.2  ม.3/1   
ค.3.1  ม.3/1   
ค.3.2  ม.3/1 
ค.4.2  ม.3/2 ค.4.2  ม.3/3 ค.4.2  ม.3/4 ค.4.2  ม.3/5 
ค.6.1  ม.3/1 ค.6.1  ม.3/2 ค.6.1  ม.3/3 ค.6.1  ม.3/4 ค.6.1  ม.3/5     ค 6.1  ม.3/6 

 รวม  17  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รหัสวชิา  ค  33102       รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 6 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3 
เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง จาํนวน 2.0  หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่ 2 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
อสมการ  แกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได ้     ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาได ้  

ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ีได ้
  สถิต ิ   กาํหนดประเดน็  เขียนขอ้ความ  กาํหนดวธีิการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมได ้หาค่ากลางของขอ้มูลท่ียงั

ไม่ไดแ้จกแจงความถ่ีได ้    เลือกและใชค้่ากลางของขอ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ดเ้หมาะสม   นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมได ้    อ่าน 

แปลความหมาย และวเิคราะห์ขอ้มูลจากการนาํเสนอขอ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ อภิปรายและใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารทางสถิติท่ี

สมเหตุสมผลได ้    เขา้ใจถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติ 
ความน่าจะเป็น  หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มท่ีผลแต่ละตวัมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเท่า ๆ กนัได ้  ใช้

ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นประกอบการตดัสินใจได ้
  การเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    ใชค้วามรู้คณิตศาสตร์  ความรู้อ่ืน ๆ และเทคโนโลยเีพ่ือเสริมทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในดา้นการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การนาํเสนอ การ

เช่ือมโยง  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั  

ค.4.2  ม.3/1   
ค.5.1  ม.3/1 ค.5.1  ม.3/2 ค.5.1  ม.3/3 ค.5.1  ม.3/4  
ค.5.2  ม.3/1   
ค.5.3  ม.3/1 ค 5.3  ม.3/2 
ค.6.1  ม.3/1 ค.6.1  ม.3/2 ค.6.1  ม.3/3 ค.6.1  ม.3/4 ค.6.1  ม.3/5      ค.6.1  ม.3/6 

 
รวม  14  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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ทาํไมต้องเรียนวทิยาศาสตร์ 

  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุก

คนทั้งในชีวติประจาํวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษย์

ไดใ้ชเ้พื่ออาํนวยความสะดวกในชีวติและการทาํงาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิด

สร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วทิยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิด

วิเคราะห์ วิจารณ์   มีทกัษะสําคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถ

ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่

ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ 

เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
 

ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร์ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย ์ท่ีใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Scientific 

Inquiry)  การสังเกต  สาํรวจตรวจสอบ   ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ   และการสืบคน้ขอ้มูล ทาํให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่

เพิ่มพนูตลอดเวลา  ความรู้และกระบวนการดงักล่าวมีการถ่ายทอดต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน 

ความรู้วิทยาศาสตร์ตอ้งสามารถอธิบายและตรวจสอบได ้เพื่อนาํมาใชอ้า้งอิงทั้งในการสนบัสนุน หรือโตแ้ยง้

เม่ือมีการคน้พบขอ้มูล  หรือหลกัฐานใหม่  หรือแมแ้ต่ขอ้มูลเดิมเดียวกนัก็อาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนไดถ้า้นกัวิทยาศาสตร์

แปลความหมายดว้ยวธีิการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ความรู้วทิยาศาสตร์จึงอาจเปล่ียนแปลงได ้ 

             วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นส่วนใดของโลก วิทยาศาสตร์จึงเป็นผลจาก

การสร้างเสริมความรู้ของบุคคล     การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  มีผล

ให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้งและส่งผลต่อคนในสังคม     การศึกษาคน้ควา้และการใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์จึงตอ้งอยูภ่ายในขอบเขต คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นท่ียอมรับของสังคม 

ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีสําคญัในการพฒันาเทคโนโลยี  เทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่างๆ  หรือ

กระบวนการพฒันา  ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์โดยอาศยัความรู้ 

วทิยาศาสตร์ร่วมกบัศาสตร์อ่ืนๆ  ทกัษะ  ประสบการณ์   จินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องมนุษย ์ 

โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาของมวลมนุษยเ์ทคโนโลย ี

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร  กระบวนการ   และระบบการจดัการ   จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

เรียนรู้อะไรในวทิยาศาสตร์ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มุ่งหวงัใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบั

กระบวนการ มีทกัษะสําคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการ

แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย   ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทาํกิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่ง

หลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น โดยไดก้าํหนดสาระสาํคญัไวด้งัน้ี 

• ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   ส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของ

ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการดาํรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การ

ทาํงานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ ววิฒันาการและความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ และเทคโนโลยชีีวภาพ 

• ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติในสภาพแวดลอ้มต่าง 

ๆ 

• สารและสมบัติของสาร   สมบติัของวสัดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค การเปล่ียนสถานะ การ

เกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

• แรงและการเคลือ่นที ่  ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทาํต่อ

วตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

• พลังงาน   พลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และ

วงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังานการ

อนุรักษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบติัทาง

กายภาพของดิน หิน นํ้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 

ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

• ดาราศาสตร์และอวกาศ   ววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์และผลต่อส่ิงมีชีวิตบน

โลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา และจิตวทิยาศาสตร์ 
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วสัิยทัศน์ 

 

 วสิัยทศัน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตท่ีมุ่งหวงัวา่ จะมีการพฒันาอะไร  อยา่งไร    ซ่ึงจะสอด 

คล้องกบัการปรับเปล่ียนของสังคม วิสัยทศัน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กาํหนดไวเ้พื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน 

บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน และชุมชนร่วมกนัพฒันาการศึกษาวทิยาศาสตร์และปฏิบติัร่วมกนัสู่ความสาํเร็จ 

วิสัยทศัน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กาํหนดข้ึนภายใตก้รอบความคิดในเร่ืองของการพฒันาการศึกษาเพื่อเตรียม

คนในสังคมแห่งความรู้และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กล่าวคือ 

1. หลกัสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเช่ือมโยงเน้ือหา  แนวคิดหลกั และกระบวนการท่ีเป็นสากล   

แต่มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริงทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ  และมีความยดืหยุน่  หลากหลาย 

 2. หลกัสูตรและการเรียนการสอนตอ้งตอบสนองผูเ้รียนท่ีมีความถนดัและความสนใจแตกต่างกนัในการใช้

วทิยาศาสตร์สาํหรับการศึกษาต่อ     และการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 

 3. ผูเ้รียนคนทุกคนจะไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันากระบวนการคิด   ความสามารถในการเรียนรู้    กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา และการคิดคน้สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ 

 4. ใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน    โดยถือวา่มีความสาํคญัควบคู่กบัการเรียนในโรงเรียน 

 5.ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ    ความสนใจและวิธีเรียนท่ี

แตกต่างกนัของผูเ้รียน 

 6. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคญัท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต      จึงจะ

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติ 

 7. การเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติ   คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อ

วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

            วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กาํหนดไว้ดงันี ้
             ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาและสร้างความเขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นทั้ง

ความรู้และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้     ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการกระตุน้ส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นท่ี

จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย   เกิดคาํถามในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกธรรมชาติรอบตวั      มีความมุ่งมัน่และมี

ความสุขท่ีจะศึกษาคน้ควา้  สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ผล นาํไปสู่คาํตอบของคาํถาม  สามารถ

ตดัสินใจดว้ยการใชข้อ้มูลอยา่งมีเหตุผล  สามารถส่ือสารคาํถาม   คาํตอบ  ขอ้มูลและส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้น

เขา้ใจได ้

    

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       37 

    การเรียนรู้วทิยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต    เน่ืองจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

โลกธรรมชาติซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   ทุกคนจึงตอ้งเรียนรู้เพื่อนาํผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติและการประกอบ

อาชีพ  เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนวิทยาศาสตร์โดยไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความต่ืนเตน้ ทา้ทายกบัการเผชิญสถานการณ์หรือ

ปัญหา   มีการร่วมกนัคิด  ลงมือปฏิบติัจริง   ก็จะเขา้ใจและเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนและชีวติ  ทาํใหส้ามารถอธิบาย  ทาํนาย   คาดการณ์ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล  การประสบความสําเร็จในการเรียน

วิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ  มุ่งมัน่ท่ีจะสังเกต สํารวจตรวจสอบ   สืบคน้ความรู้ท่ีมีคุณค่า

เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง   การจดักิจกรรม      การเรียนการสอนจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจริงในชีวิต   โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้หลากหลายใน  ทอ้งถ่ินและคาํนึงถึงผูเ้รียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้   ความสนใจและความถนดัแตกต่างกนั 

 

 การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจ ซาบซ้ึงและเห็นความสําคญัของ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลก ส่ิงแวดลอ้ม   ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และส่ือสาร ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ สามารถเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้งหมดแบบองค์รวม สร้างความรู้เป็นของตนเอง  เพื่อ

สร้างความเขม้แขง็ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ โดยอาศยัความรู้วิทยาศาสตร์ 

จินตนาการและศาสตร์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย สามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล    สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

คุณภาพชีวติ  และร่วมกนัดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่ 1   ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 

มาตรฐาน ว  1.1    เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้

และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว  1.2   เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม วิวฒันาการของ

ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่2   ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 2.1    เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต   ความสัมพนัธ์

ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
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มาตรฐาน ว 2.2    เขา้ใจความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน 

ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใช้ในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน

อยา่งย ัง่ยนื 

สาระที ่3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2    เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ

เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่4   แรงและการเคลือ่นที ่

มาตรฐาน ว 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์            มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             

    สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่5   พลงังาน 

มาตรฐาน ว 5.1    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

สารและพลังงาน  ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหา

ความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ  นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที ่6    กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1    เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง 

ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที ่7   ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว .1   เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อ

ส่ิงมีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ

นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 7.2   เข้าใ จความสํ าคัญของ เทค โนโลยีอวกาศ ท่ีนํา มาใ ช้ในการสํารวจอวกา ศแล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา

ศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระที ่8    ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา    รู้วา่

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้

ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
 

คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

• เขา้ใจลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีสําคญัของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของการทาํงานของระบบต่างๆ  

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

• เขา้ใจองคป์ระกอบและสมบติัของสารละลาย สารบริสุทธ์ิ  การเปล่ียนแปลงของสารในรูปแบบของการ

เปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

• เขา้ใจแรงเสียดทาน โมเมนตข์องแรง การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั กฎการอนุรักษ์พลงังาน 

การถ่ายโอนพลงังาน สมดุลความร้อน การสะทอ้น การหกัเหและความเขม้ของแสง 

• เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณทางไฟฟ้า หลกัการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น พลงังานไฟฟ้าและหลกัการ

เบ้ืองตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

• เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

บรรยากาศ ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ และผลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ บนโลก ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

• เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบัเทคโนโลยี การพฒันาและผลของการพฒันาเทคโนโลยีต่อ

คุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

• ตั้งคาํถามท่ีมีการกาํหนดและควบคุมตวัแปร คิดคาดคะเนคาํตอบหลายแนวทาง วางแผนและลงมือสํารวจ

ตรวจสอบ วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้มูล และสร้างองคค์วามรู้ 

• ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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• ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดาํรงชีวิต การศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม ทาํโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้โดยใช ้เคร่ืองมือ

และวธีิการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

• ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

แสดงความช่ืนชม ยกยอ่งและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิ้ดคน้ 

• แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทกัษ ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

• ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

มัธยมศึกษาปีที ่ 1 

 ว21101  วทิยาศาสตร์  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 ว21102  วทิยาศาสตร์  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

   

มัธยมศึกษาปีที ่ 2 

 ว22101  วทิยาศาสตร์  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 ว22102  วทิยาศาสตร์  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 

 ว23101  วทิยาศาสตร์  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 ว23102  วทิยาศาสตร์  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว21101 รายวชิา วทิยาศาสตร์ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค จํานวน    1.5    หน่วยกติ     ภาคเรียนที่  1 

คําอธิบายรายวชิา 

 เซลลข์องส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและเซลล์ของส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์  เช่น  เซลล์พืชและเซลล์สัตวมี์รูปร่างลกัษณะ

แตกต่างกนั  นิวเคลียส  ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์  เป็นส่วนประกอบสําคญัของเซลล์ท่ีเหมือนกนัของเซลล์พืช

และเซลล์สัตว ์ ผนงัเซลล์และคลอโรพลาสตเ์ป็นส่วนประกอบท่ีพบไดใ้นเซลลพ์ืช  นิวเคลียส  ไซโทพลาซึม เยือ่หุ้ม

เซลล ์ แวคิวโอล  เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของเซลล์สัตว ์มีหนา้ท่ีแตกต่างกนั นิวเคลียส  ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล ์ 

แวคิวโอล  ผนงัเซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์ เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของเซลล์พืชมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั  การแพร่เป็นการ

เคล่ือนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้สูงไปสู่บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่า  ออสโมซิสเป็นการเคล่ือนท่ีของนํ้ าผา่น

เขา้และออกจากเซลล ์ จากบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารละลายตํ่าไปสู่บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารละลายสูง โดย

ผา่นเยือ่เลือกผา่น แสง คลอโรฟิลล ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละนํ้า  เป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของ

พืช  นํ้าตาล  แก๊สออกซิเจน และนํ้าเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  กระบวนการสังเคราะห์แสง

ของพืช  มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและต่อส่ิงแวดล้อมในด้านอาหาร  การหมุนเวียนของแก๊ส

ออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  เน้ือเยื่อลาํเลียงนํ้ าเป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรียงต่อเน่ืองกนั  ตั้งแต่ราก  ลาํตน้  

จนถึงใบ  ทาํหน้าท่ีในการลาํเลียงนํ้ าและธาตุอาหาร  เน้ือเยื่อลาํเลียงนํ้ าและเน้ือเยื่อลาํเลียงอาหารเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่

คู่ขนานกนัเป็นท่อลาํเลียงจากราก  ลาํตน้ถึงใบ  ซ่ึงการจดัเรียงตวัของท่อลาํเลียงในพืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่จะ

แตกต่างกนั  เน้ือเยือ่ลาํเลียงนํ้า  ทาํหนา้ท่ีในการลาํเลียงนํ้ าและธาตุอาหารจากรากสู่ใบ  ส่วนเน้ือเยื่อลาํเลียงอาหาร  ทาํ

หนา้ท่ีลาํเลียงอาหารจากใบสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช  การคายนํ้ ามีส่วนช่วยในการลาํเลียงนํ้ าของพืช  เกสรเพศผูแ้ละเกสร

เพศเมียเป็นโครงสร้างท่ีในการสืบพนัธ์ของพืชดอก  กระบวนการสืบพนัธ์แบบอาศยัเพศของพืชดอกเป็นการปฏิสนธิ

ระหว่างเซลล์สืบพนัธ์เพศผูแ้ละเซลล์ไข่ในออวุล  การแตกหน่อ  การเกิดการไหล  เป็นการสืบพนัธ์ของพืชแบบไม่

อาศยัเพศโดยไม่มีการปฏิสนธิ  ราก  ลาํตน้  ใบ  และก่ิงของพืช  สามารถนาํไปใชข้ยายพนัธ์พืชได ้ พืชตอบสนองต่อส่ิง

เร้าภายนอกโดยสัง เกตได้จากการเคล่ือนไหวของส่วนประกอบของพืช ท่ี มี ต่อ แสง นํ้ า  และการสัมผ ัส  

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อทาํให้ส่ิงมีชีวิตหรือองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิตมีสมบติัตามตอ้งการ  การ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  พนัธุวิศวกรรม เป็นเทคโนโลยีชีวภาพท่ีใชใ้นการขยายพนัธ์ุ  ปรับปรุงพนัธ์ุและเพิ่มผลผลิตของพืช  

เม่ือใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์จาํแนกสารไดเ้ป็นสารเน้ือเด่ียวและสารเน้ือผสม ซ่ึงสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบติัแตกต่างกนั  สี  

รูปร่าง  ขนาด  ความแข็ง  ความหนาแน่น  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว  เป็นสมบติัทางกายภาพของสาร  ความเป็นกรด  

เบส  ความสามารถในการรวมตวักบัสารอ่ืน ๆ การแยกสลายของสารและการเผาไหม ้ เป็นสมบติัทางเคมี  สารใน

สถานะต่าง ๆ  มีลกัษณะการจดัเรียงอนุภาค  ระยะห่างระหวา่งอนุภาค และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคแตกต่างกนั  

ซ่ึงสามารถใชแ้บบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของสาร  อธิบายสมบติับางประการของสารได ้ สารละลายท่ีมีนํ้ าเป็นตวั

ทาํละลายอาจจะมีสมบติัเป็นกรด  กลาง  เบส  ซ่ึงสามารถทดสอบไดด้ว้ยกระดาษลิตมสั หรืออินดิเคเตอร์  ความเป็น
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กรด  เบสของสารละลายระบุเป็นค่า pH ซ่ึงตรวจสอบไดด้ว้ยเคร่ืองมือวดัค่า pH  หรือยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์  

ผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัอาจมีความเป็นกรด  เบส  แตกต่างกนั  จึงควรเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้ง ปลอดภยัต่อตนเอง

และส่ิงแวดล้อม  สารละลายประกอบด้วยตวัละลายและตวัทาํละลาย  สารละลายท่ีระบุความเข้มข้นเป็นร้อยละ  

หมายถึง  สารละลายท่ีมีอตัราส่วนของปริมาณตวัละลาย  ละลายอยูใ่นสารละลายร้อยส่วน  ในชีวิตประจาํวนัไดมี้การ

นาํความรู้เร่ืองสารละลายไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเกษตร  อุตสาหกรรม  อาหาร  การแพทย ์และดา้นอ่ืน ๆ  เม่ือสาร

เกิดการเปล่ียนสถานะและเกิดการละลาย  มวลของสารจะไม่เปล่ียนแปลง  แต่สมบติัทางกายภาพเปล่ียนแปลง  รวมทั้ง

มีการถ่ายโอนพลงังานระหวา่งระบบกบัส่ิงแวดลอ้ม  อุณหภูมิ  ความดนั  ชนิดของสาร  มีผลต่อการเปล่ียนสถานะและ

การละลายของสาร  การตั้งคาํถามท่ีกาํหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีสาํคญัในการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ือง

ท่ีสนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้ สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และวางแผนการสํารวจตรวจสอบ

หลาย ๆ วิธี  เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใช้

วสัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  รวบรวมขอ้มูล  จดักระทาํขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ทกัษะการสังเกต  การอธิบาย  การเปรียบเทียบ  การทดลอง  การจาํแนก  การ

สืบคน้ขอ้มูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

 นกัเรียนจะเขา้ใจลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีสําคญัของเซลล์ส่ิงมีชีวิต  เทคโนโลยีชีวภาพ  การตอบสนองต่อ

ส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต  เขา้ใจองคป์ระกอบและสมบติัของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  การเปล่ียนแปลงของสารในรูปแบบ

ของการเปล่ียนสถานะ  การเกิดการละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เขา้ใจเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลท่ีมี

ต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั  ใฝ่

เรียนรู้  มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ตัวช้ีวดั 

 ว 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 , 

ม.1/12 ,ม.1/13   

 ว 3.1 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 

 ว 3.2 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3  

 ว 8.1 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 

รวมตัวช้ีวดั     29    ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว21102 รายวชิา วทิยาศาสตร์  2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา    60    ช่ัวโมง จํานวน    1.5    หน่วยกติ     ภาคเรียนที ่ 2 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปริมาณทางกายภาพแบ่งเป็นปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณท่ีมีแต่ขนาด  

ปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง  การเคล่ือนท่ีของวตัถุเก่ียวข้องกบัระยะทาง  การกระจดั  

อตัราเร็ว  ความเร็ว  ระยะทาง  คือ  ความยาวท่ีวดัตามแนวทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ จากตาํแหน่งเร่ิมตน้ไปยงัตาํแหน่ง

สุดทา้ย  การกระจดั คือ เวกเตอร์ท่ีช้ีตาํแหน่งสุดทา้ยของวตัถุเทียบกบัตาํแหน่งเร่ิมตน้  อตัราเร็ว คือ ระยะทางท่ีวตัถุ

เคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา  ความเร็ว คือ การกระจดัของวตัถุในหน่ึงหน่วยเวลา  การวดัอุณหภูมิเป็นการวดัระดบั

ความร้อนของสาร  สามารถวดัดว้ยเทอร์โมมิเตอร์  การถ่ายโอนความร้อนมีสามวธีิ  คือ  การนาํความร้อน  การพาความ

ร้อน  และการแผรั่งสีความร้อน  บรรยากาศของโลกประกอบดว้ยส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบโลกสูงข้ึนไปจาก

พื้นผิวโลกหลายกิโลเมตร  บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นตามอุณหภูมิ และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน  

อุณหภูมิ  ความช้ืน  และความกดอากาศ มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม ฟ้า อากาศ  ปรากฏการณ์ทางลม ฟ้า อากาศ  ไดแ้ก่  

การเกิดเมฆ ฝน พายุ ฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุม ฯลฯ  การพยากรณ์อากาศอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัอุณหภูมิ  

ความกดอากาศ  ความช้ืน  ปริมาณเมฆ  ปริมาณนํ้ าฝน  และนาํมาแปลความหมาย เพื่อใช้ในการทาํนายสภาพอากาศ  

สภาพลมฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบนโลก ทาํใหเ้กิดพาย ุ ปรากฏการณ์เอลนิโญ่  ลานีญ่า  ซ่ึงส่งผลต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  ปัจจยัทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย ์ เช่น  ภูเขาไฟระเบิด  การตดัไมท้าํลายป่า  การ

เผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  มีผลทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน  รูโหวข่องโอโซน  และฝนกรด  

ภาวะโลกร้อน  คือ  ปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน  ภาวะโลกร้อนทาํให้เกิดการละลายของธารนํ้ าแข็ง  

ระดบันํ้ าทะเลสูงข้ึน  การกดัเซาะชายฝ่ังเพิ่มข้ึน  นํ้ าท่วม  ไฟป่า  ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตบางชนิดสูญพนัธ์  และทาํให้

ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  รูโหวโ่อโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะการสังเกต  การอธิบาย  การเปรียบเทียบ  การทดลอง  การสืบคน้

ขอ้มูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ และนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
 

ตัวช้ีวดั 

 ว 4.1 ม.1/1 , ม.1/2  

ว 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

ว 6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 

ว 8.1 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 

รวมตัวช้ีวดั   22   ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้างรายวชิาวิทยาศาสตร์ 3   รหัสวชิา  ว22101 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว22101 รายวชิา วทิยาศาสตร์ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 
ศึกษา วเิคราะห์โครงสร้างและการทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย 

ระบบสืบพนัธ์ุของมนุษยแ์ละสัตว ์รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละการนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ พฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตวท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน หลกัการและผลของการ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพนัธ์ุ ปรับปรุงพนัธ์ุ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลงังานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกาย และแนวทางในการป้องกนัตนเองจากสารเสพติด องคป์ระกอบ สมบติัของธาตุและสารประกอบสมบติัของธาตุ

โลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสีและการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ หลกัการแยกสารดว้ยวิธีการกรอง 

การตกผลึก การสกดั การกลัน่ และโครมาโทกราฟี และการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ การเปล่ียนแปลงสมบติั มวล และ

พลงังานเม่ือสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ และ

การนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกตอ้ง 

ปลอดภยั วธีิป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตว ิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกป้ัญหา 

โดยการตั้งคาํถามท่ีกาํหนดประเด็นหรือตวัแปรที่สําคญัในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่สนใจไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมและเช่ือถือได ้สร้างสมมุติฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิค

วิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผ้ลเที่ยงตรงและปลอดภยั โดยใช้วสัดุและเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม รวบรวมขอ้มูล จดักระทาํขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษ์

พยานกับข้อสรุปทั้งท่ีสนับสนุนหรือขดัแยง้กับสมมุติฐานและความผิดปกติของขอ้มูลจากการสํารวจตรวจสอบ สร้าง

แบบจาํลองหรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ สร้างคาํถามท่ีนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงาน

หรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

ให้ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ที่คน้พบเมื่อมีขอ้มูลและประจกัษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือ

โตแ้ยง้จากเดิม จดัแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ

ช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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 เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกตอ้ง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน 

การคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตดัสินใจ และสามารถส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งมี

จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

ว 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ว 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ว 8.1  ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9 

 

รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว22102 รายวชิา วทิยาศาสตร์ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษ า  วิ เค รา ะห์การหา แรงลัพ ธ์ข อง แรง หล าย แรง ในระนาบ เ ดียวกัน ท่ี กระทํา ต่อว ัต ถุ  แรง ลัพ ธ์ 

ท่ีกระทํา ต่อว ัต ถุ ท่ีหยุด น่ิงหรือว ัตถุ เค ล่ือนท่ีด้วยความเ ร็วคงตัว  การสะท้อนของแสง การหัก เหของแสง  

แล ะ นํา ค ว า ม รู ้ไ ป ใ ช ้ป ระ โย ช น ์ ผ ล ข อง ค วา ม ส ว ่า ง ที ่ม ีต ่อม นุษ ย แ์ล ะ สิ่ง ม ีชีว ิต อื ่น  ๆ  ก า รดูด ก ลืน แส ง สี  

การมองเห็นสีของวตัถุ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิด

ดิน การใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิด และลกัษณะองคป์ระกอบของหิน องคป์ระกอบ

และสมบติัของหิน เพื่อจาํแนกประเภทของหิน และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลกัษณะทางกายภาพของแร่ และการ

นาํไปใช้ประโยชน์ กระบวนการเกิด ลกัษณะและสมบติัของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินนํ้ ามนั และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

ลกัษณะแหล่งนํ้าธรรมชาติ การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งนํ้ าในทอ้งถ่ิน การเกิดแหล่งนํ้ าบนดิน แหล่งนํ้ าใตดิ้น 

กระบวนการผุพงัอยู่กบัที่ การกร่อน การพดัพา การทบัถม การตกผลึก และผลของกระบวนการดงักล่าว การสร้าง

แบบจาํลองโครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา 

โดย ก า รตั้ง ค ํา ถ า ม ที ่กํา หนดป ระ เ ด ็นห รือต วัแป รสํา ค ญัใ น ก า ร สํา ร วจต รวจ ส อบ  หรือ ศ ึก ษ า ค น้ ค ว า้ เ รื่อ ง 

ท่ีสนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้สร้างสมมุติฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละวางแผนการสํารวจตรวจสอบ   หลาย ๆ วิธี 

เลือกเทคนิควธีิการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม รวบรวมขอ้มูล จดักระทาํขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบั

ขอ้สรุปทั้งท่ีสนบัสนุนหรือขดัแยง้กบัสมมุติฐานและความผิดปกติของขอ้มูลจากการสํารวจตรวจสอบ สร้างแบบจาํลอง หรือ

รูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการสาํรวจตรวจสอบ สร้างคาํถามท่ีนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและนาํ

ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ไดข้อ้มูลที่เช่ือถือได ้

และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ที่คน้พบเมื่อมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโตแ้ยง้จากเดิม จดัแสดงผล

งาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคน้หาความรู้ดว้ย

ตนเอง  ผู ้เ รียนสามารถคิดวิเคราะห์  คิดตัดสินใจ  และสามารถส่ือสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน รวมทั้ ง 

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 
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ตัวช้ีวดั 

ว 4.1  ม.2/1, ม.2/2 

ว 5.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ว 6.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 

ว 8.1  ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9 

 
รวม   24   ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว23101 รายวชิา วทิยาศาสตร์ 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค จํานวน    1.5    หน่วยกติ   ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาวิเคราะห์  หน่วยพนัธุกรรม  สารพนัธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม  ความ

หลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม  เทคโนโลยีชีวภาพ  

องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ภายในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลงังานของส่ิงมีชีวติ การเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศ  

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ิน  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนและตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วเิคราะห์ 

และเปรียบเทียบ  สาํรวจตรวจสอบ  ตั้งคาํถาม  บนัทึก  แสดงผลงาน  รวบรวมขอ้มูล 

 เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  

ตัวช้ีวดั 

  ว1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

ว 2.1 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

  ว 2.2 ม. 3/1 , ม. 3/2 

ว.8.1  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 

 

รวม  21  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว23102 รายวชิา วทิยาศาสตร์ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค จํานวน    1.5    หน่วยกติ   ภาคเรียนที ่2 

           

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาวเิคราะห์  แรง  ความแตกต่างระหวา่งแรงเสียดทาน สถิตกบัแรงเสียดทานจล  โมเมนต ์ การเคล่ือนท่ีของ

วตัถุท่ีเป็นแนวตรงและแนวโคง้  พลงังานและกฎการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า  ความสัมพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย ์ 

กระแสไฟฟ้า  ความตา้นทาน  การคาํนวณพลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้า  วงจรอิเล็กทรอนิกส์

เบ้ืองตน้  ความสัมพนัธ์ระหว่างดวงอาทิตย ์ โลก  ดวงจนัทร์  และดาวเคราะห์อ่ืนๆ  ผลท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ส่ิงมีชีวติบนโลก  เอกภพ  กาแล็กซ่ี  ระบบสุริยะ  ตาํแหน่งกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้า 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย   

วเิคราะห์และเปรียบเทียบ  สาํรวจตรวจสอบ  ตั้งคาํถาม  บนัทึก  แสดงผลงาน  รวบรวมขอ้มูล 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี

เหมาะสม 

  

ตัวช้ีวดั 

 ว4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

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

             ว 5.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5 

             ว 7.1  ม. 3/1, ม. 3/2,  ม. 3/3 

             ว.8.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 

             ว.8.1   ม.1/8, ม.1/9 

 รวม  23  ตัวช้ีวดั 
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ความสําคัญ 

 กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนทุกคนในระดบัประถมศึกษา  และ

มธัยมศึกษาตอ้งเรียน  ทั้งน้ีเพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ีวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนับนโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ตลอดเวลา  การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย  การปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม  ทาํ

ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีรับผดิชอบมีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยให้

ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.  ด้านความรู้ 

 กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมจะใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในเน้ือหาสาระความคิดรวบยอด  และ

หลกัการสาํคญั ๆ ในสาขาวชิาต่าง ๆ ทางสงัคมศาสตร์  ไดแ้ก่  ภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  รัฐศาสตร์  จริยธรรม  สังคม

วทิยา  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย   ประชากรศึกษา  และส่ิงแวดลอ้มศึกษาตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั้น  

โดยจดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการหรือสหวทิยาการ 

2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ 

 ในการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมนั้น  ผูเ้รียนควรจะไดพ้ฒันากระบวนการต่าง ๆ จนเกิดทกัษะ

และกระบวนการ ดงัน้ี 

 •  ทกัษะความคิด  เช่น  การสรุปความคิด การแปลความ  การวเิคราะห์ หลกัการและการนาํไปใช ้ตลอดจนการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 •  ทกัษะการแกปั้ญหา   ตามกระบวนการตามสังคมศาสตร์  กระบวนการสืบสอบ  เช่น  ความสามารถ  

ความสามารถในการส่ือสาร  โดยการพดู  การเขียน  และการนาํเสนอ  ความสามารถในการตีความ  การสร้างแผนภูมิ 

แผนท่ี  ตารางเวลา  และการจดบนัทึก  รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลย ี  และการส่ือสารสนเทศต่าง ๆ  ใหเ้ป็นประโยชน์ใน

การแสวงหาความรู้ 

 •  ทกัษะกระบวนการกลุ่ม    เช่น  ความสามารถในการเป็นผูน้าํ  และผูต้ามในการทาํงานกลุ่มมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบ  สร้างสรรคผ์ลงาน  

ช่วยลดขอ้ขดัแยง้  และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  ด้านเจตคติ   และค่านิยม 

 กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  จะช่วยพฒันาเจตคติ  และค่านิยมเก่ียวกบัประชาธิปไตย  และความ

เป็นมนุษย ์ เช่น  รู้จกัตนเอง   พึ่งตนเอง  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  มีความกตญั�ู  รักเกียรติภูมิของตน มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิตท่ี

ดี  มีความพอดีในการบริโภค  เห็นคุณค่าของการทาํงาน   รู้จกัคิดวเิคราะห์  การทาํงานเป็นกลุ่ม  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น  

เสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความผกูพนักบักลุ่ม  รักทอ้งถ่ิน  รักประเทศชาติ  เห็นคุณค่า  อนุรักษ ์  และ

พฒันาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4.  ด้านการจัดการ   และการปฏิบัติ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       53 

 กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถนาํความรู้  ทกัษะ  ค่านิยม  และเจตคติท่ีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยมาใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนได ้

 เม่ือมองในภาพรวม ๆ แลว้จะพบวา่  ความสาํคญัของกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  นอกจากจะ

ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางธรรมชาติ  และสังคมวฒันธรรม  มีทกัษะ

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจอยา่งรอบคอบในการดาํเนินชีวติ  และมีส่วนร่วมในสังคม

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตอลดเวลาในฐานะพลเมืองดีแลว้  ยงัช่วยใหค้วามรู้ทางจริยธรรม  หลกัธรรมทางศาสนามาพฒันา

ตนเองและสังคมไดท้าํใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ทาํไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วา่มนุษยด์าํรงชีวติอยา่งไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  นอกจากน้ี ยงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา 

เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น 

ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

และสังคมโลก 

 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์

กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมืองดี มี

ความรับผดิชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยไดก้าํหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู่ร่วมกนั

อย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

• หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติ  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 

• ปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสําคญั 

การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการดาํเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทย

และสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ และการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   
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• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการของ

มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์สําคญั

ในอดีต  บุคคลสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญา

ไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีสาํคญัของโลก   

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ

ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่างๆ ใน

ระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การนาํเสนอขอ้มูล

ภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบั

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยู่ร่วมกนัอย่าง

สันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนบัถือ 

สาระที ่2     หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1      เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย และ สังคมโลก

อยา่งสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระที ่3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1    เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ้ 

 ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ 

 หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2    เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที ่4      ประวตัิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1     เขา้ใจความหมาย  ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ิธีการทาง

ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 
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มาตรฐาน ส 4.2     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้นความสัมพนัธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถ  วิเคราะห์

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3     เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและธาํรง

ความเป็นไทย 

สาระที ่5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อกนัและกนัใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์ สรุป และ

ใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

 

มาตรฐาน ส 5.2    เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิด 

การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

คุณภาพของผู้เรียน 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดใหก้ลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เป็นกลุ่มสาระพื้นฐานท่ี

ผูเ้รียนตอ้งเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  ประกอบดว้ยศาสตร์สาขาต่างๆ หลายแขนงมี

ลกัษณะเป็นพหุวทิยาการมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน มีความรู้  มีทกัษะ กระบวนการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

รวมทั้งไดแ้สดงบทบาท  และความรับผดิชอบ  ทั้งต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และต่อสภาพแวดลอ้ม  

 จากองคป์ระกอบดงักล่าว  จึงทาํใหก้ลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  มีจุดเนน้ในการสร้างคุณภาพ

ของผูเ้รียนดงัน้ี 

1.  ยดึมัน่ในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  สามารถนาํหลกัธรรมคาํสอนไปใชใ้น

การอยูร่่วมกนัได ้ เป็นผูก้ระทาํความดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม  พฒันาตนเองอยูเ่สมอ  รวมทั้งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่

สังคมส่วนรวม 

 2.  ยดึมัน่ศรัทธา  และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

ปฏิบติัเป็นพลเมือง  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมไทย  รวมทั้งถ่ายทอดส่ิงท่ีดีงามไว้

เป็นมรดกของชาติ  เพื่อสันติสุขของสังคมไทย  และสังคมโลก 

 3.  มีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ  เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  และ

สามารถนาํหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยช์าติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ภาคภูมิใจในการเป็นไทยทั้งอดีตและปัจจุบนั   

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์  เหตุการณ์ต่าง ๆ  อยา่งเป็นระบบและนาํไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้
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 5.  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีงามระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์   มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผูส้ร้างวฒันธรรม  มี

จิตสาํนึก   อนุรักษท์รัพยากร  และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

 ตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม  ไดมี้ส่วนส่งเสริม  สนบัสนุน  และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมและจุดเนน้เม่ือผูเ้รียนเรียนจบปีสุดทา้ยของ

แต่ละช่วงชั้น  ดงันั้น 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  

• ได้เรียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ              กบั

ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

• ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดรั้บการพฒันาแนวคิด และ

ขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  

แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวติัศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 

• ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์               ในการ

ดาํเนินชีวติและวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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โครงสร้างหลกัสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา   และวฒันธรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3 ) 

รายวชิาพืน้ฐาน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 

ส21101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

ส21102 สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีที ่2 

ส22101สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

ส22102สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีที ่3 

ส23101สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

ส23102สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  3 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต 

รายวชิาประวตัิศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที ่1 

ส21103 สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส21104 สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีที ่2 

ส22103สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส22104สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีที ่3 

ส23103สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส23104สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

รายวชิาเพิม่เติม 

ส21201  หนา้ท่ีพลเมือง 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส21202  หนา้ท่ีพลเมือง 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส22201  หนา้ท่ีพลเมือง 3     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส22202  หนา้ท่ีพลเมือง 4     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส23201  หนา้ท่ีพลเมือง 5     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส23202  หนา้ท่ีพลเมือง 6     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส23209  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั   2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส22212  ท่องอาเซียนเรียนรอบโลก   2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       58 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 21101   รายวชิา สังคมศึกษา 

ช้ัน  มธัยมศึกษาปีที ่1     ภาคเรียนที ่1 

เวลา  60 ช่ัวโมง /ภาคเรียน        จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 คําอธิบายรายวชิา 

 

  ศึกษา วเิคราะห์ การสังคายนา การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาท่ี

มีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย รวมทั้งการพฒันาตนและครอบครัว พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึงบาํเพ็ญทุกกร

กิริยา ประวติัพระมหากสัสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจา้อโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ 

บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างดา้นศาสนสัมพนัธ์ ชาดกในเร่ือง อมัพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนิน

ชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอย่าง ความจาํเป็นท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ 

ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ในเร่ือง ขนัธ์ 5 (ธาตุ 4) สมุทยั 

(ธรรมท่ีควรละ) ในเร่ืองหลกักรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเร่ือง สุข 2 (กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค 

(ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเร่ืองไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบณัฑิต บูชาผูค้วรบูชา) 

พุ ท ธ ศ า ส นสุ ภา ษิ ตใ นเ ร่ื อง  ย ํ เ ว  เส ว ติ  ตาทิ โส  (ค บ ค นเช่ นใ ดย่อม เ ป็ นเ ช่ นนั้ น )  อ ตฺ ตนา  โจท ย ตฺ ตา น ํ 

(จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณํ เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงทาํดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนท่ีครองไม่ดี 

นาํทุกขม์าให)้ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและนาํไปพฒันา แกปั้ญหาของตนและครอบครัวในการดาํรงชีวิตแบบพอเพียง

แล ะ ดูแล รัก ษ า ส่ิ ง แวดล้อม เพื่ อ ก า รอยู่ ร่ วม กันไ ด้อย่ า ง สั น ติ สุ ข  ก า รพัฒ นา จิต เ พื่ อก า ร เ รีย น รู้ แล ะ ก า ร 

ดาํเนินชีวิตดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวด

มนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ  

  ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหนา้ท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

ผูอ่ื้น หลกัการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป 

บทบาทการถ่วงดุลของอาํนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจนาํไปสู่ความเขา้ใจผิดต่อกนั ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบติัตาม

กฎหมายคุม้ครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบั

ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
   

ศึกษา วเิคราะห์ ความหมายและความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน 

สังคม ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลกัการและความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจ

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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พอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหนา้ท่ีและความแตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 

การพึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดอุปสงคแ์ละอุปทาน 

และกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาํเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจดัการ

ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจ

หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
 

ตัวช้ีวดั 

ส 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ส 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ส 2.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ส 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ส 3.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

  

รวม   18  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 21102   รายวชิา สังคมศึกษา 

ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่1   ภาคเรียนที ่2 

เวลา  60 ช่ัวโมง /ภาค       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 คําอธิบายรายวชิา 

 วเิคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) ในเร่ือง ขนัธ์ 5 (ธาตุ 4) 

สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) ในเร่ืองหลกักรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเร่ือง สุข 2 (กายกิ-เจตสิก) คิหิสุข 

มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเร่ืองไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบณัฑิต บูชาผู ้

ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเร่ือง ย ํเว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นใดยอ่มเป็นเช่นนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตาน ํ 

(จงเตือนตนดว้ยตน) นิสมฺม  กรณ ํเสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงทาํดีกวา่) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนท่ีครองไม่ดี 

นาํทุกขม์าให)้ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและนาํไปพฒันา แกปั้ญหาของตนและครอบครัวในการดาํรงชีวิตแบบพอเพียง

และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และการ 

ดาํเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วธีิคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม วธีิคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวด

มนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ ปฏิบติัตนเก่ียวกบัการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถาน วถีิ

ชีวติของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจดั

โตะ๊หมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจดัเคร่ืองประกอบโตะ๊หมู่บูชา ปฏิบติัตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเร่ืองคาํอาราธนา

ต่างๆ ประวติั ความสาํคญั และการปฏิบติัตนในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

 ศึกษา วิ เคราะห์ เค ร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย  

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกบัทวีปต่างๆ ภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ี

เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทาํเลท่ีตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัทาง

กายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากร การเปล่ียนแปลงทาง 

ธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอ

เชียเนียเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ

สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั 

 ส 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11 

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

 ส 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ส 5.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 

รวม  23 ตวัช้ีวดั 
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    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

         รหัสวชิา  ส 22101    รายวชิา สังคม 3     

ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่2       ภาคเรียนที ่1 

เวลา  60 ช่ัวโมง /ภาคเรียน        จํานวน 1.5 หน่วยกติ   

 คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษา วเิคราะห์ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบา้น ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย

เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น เป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาติ และมรดก 

ของชาติ การพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสงัคม พุทธประวติั ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวติั 

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ นางขชุชุตตรา พระเจา้พิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม-ราชา

ลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสงัเขปของพระวนิยัปิฎก  

พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  อธิบายและปฏิบติัตนตามธรรมคุณ และปฏิบติัตนตามขอ้ธรรมสาํคญัใน

กรอบอริยสัจ 4 ในเร่ือง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) ในเร่ือง ขนัธ์ 5 (อายตนะ) สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

ในเร่ืองหลกักรรม (สมบติั 4 วบิติั 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเร่ือง สุข 2 (สามิส 

นิรามิส) มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเร่ือง บุพพนิมิตของมชัฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศล

กรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเร่ือง ประพฤติธรรม เวน้จากความชัว่ เวน้จากการด่ืมนํ้าเมา พุทธศาสนสุภาษิต 

กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  กลฺยาณการี กลฺยาณ ํปาปการี จ ปาปก ํ สุโข ปุ�ฺญสฺส อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูช ํวนฺทโก ปฏิวนฺทน ํ

  ศึกษาวเิคราะห์บทบาท ความสาํคญัและความสมัพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม ความคลา้ยคลึงและความ

แตกต่างของวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ขอ้มูล

ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมยัปัจจุบนั กระบวนการในการตรากฎหมาย การ

ปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนา้ท่ีในฐานะ

พลเมืองดี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี ดาํรงชีวติร่วมกนัในสังคมไทย 

และสังคมโลกอยา่งสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การแข่งขนัทางการคา้

ในประเทศและต่างประเทศท่ี ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  ป ริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัย ท่ี มีผลต่อ 

การลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 

เสนอแนวทางการพฒันาการผลิตในท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเอง 

ในฐานะผูบ้ริโภค  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวติ 
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ตัวช้ีวดั 

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

ส 2.1 ม.2/1, ม.2/2 

ส 2.2 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ส 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ส 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 

รวม   21  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 22102   รายวชิา สังคม 4 

ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่2     ภาคเรียนที ่2 

เวลา  60 ช่ัวโมง /ภาคเรียน       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 คําอธิบายรายวชิา 

  การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาํเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม

สัมพันธ์  สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความเป็น 

ศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลกัคาํสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้

เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ นาํไปพฒันาและแกปั้ญหาของชุมชนและสังคม 

  ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ           ทาง

กายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพ                และ

สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

และทางสังคมของทวีปแอฟริกา แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม               ในทวีปยุโรปและ

แอฟริกา ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจาก

การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มลู 

 

ตัวช้ีวดั 

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

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

 ส 5.1  ม.2/1, ม.2/2 

 ส 5.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 

รวม  22  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 23101   รายวชิา สังคม 5    

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3    ภาคเรียนที ่1 

เวลา  60 ช่ัวโมง /ภาคเรียน       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ความสําคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะ      

ท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสําคญัของพระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน พุทธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดาํเนิน

ชีวติและขอ้คิดจากประวติัพุทธสาวก พุทธสาวกิา (พระอญัญาโกณฑญัญะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี 

พระเจา้    ปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวณัณหังสชาดก) ศาสนิกชนตวัอย่าง (หม่อมเจา้หญิงพูนพิศมยั 

ดิศกุล ศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัด์ิ)  อธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ 4 ในเร่ืองทุกข ์(ธรรมท่ีควร

รู้) ประกอบดว้ยขนัธ์ 5 (ไตรลกัษณ์) สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) ประกอบดว้ย หลกักรรม (วฏัฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตณัหา, 

มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบดว้ย อตัถะ 3 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ประกอบดว้ย มรรคมีองค ์8 ปัญญา 

3 สัปปุริสธรรม 7   บุญกิริยาวตัถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรม

ตามกาล) พุทธศาสน-สุภาษิตในเร่ือง อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย, ธมฺมจารี สุข ํเสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปท,ํ สุสฺสูสํ ลภเต ปญ

�� เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในการพฒันา

ตน เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการทาํงานและการมีครอบครัว การพฒันาจิต เพื่อการเรียนรู้และดาํเนินชีวิตดว้ยวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการ (วธีิคิดแบบอริยสัจ วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั สวดมนตแ์ปล แผเ่มตตา 

 ศึกษา วเิคราะห์ความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ การมีส่วนร่วมในการปกป้อง

คุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม ปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขดัแยง้ การดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขใน

ประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ท่ีใชใ้นปัจจุบนั เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศ

อ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมี

ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ  ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ    

แนวทางแกไ้ข 

 ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสังคม

ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของ

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต ้สํารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้

ส่งผลต่อประเทศไทย 

ตัวช้ีวดั 

 ส 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/5 

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

 ส 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ส 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

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

 

รวม  29  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 23102   รายวชิา สังคม 6 

ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่3     ภาคเรียนที ่2 

เวลา  60 ช่ัวโมง /ภาคเรียน       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา วเิคราะห์การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในการพฒันาตน เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับการทาํงานและ

การมีครอบครัว การพฒันาจิต เพื่อการเรียนรู้และดาํเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วธีิคิดแบบอริยสัจ วธีิคิด

แบบสืบสาวเหตุปัจจยั สวดมนตแ์ปล แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ) หนา้ท่ีและบทบาทของ

สาวกและการปฏิบติัตนต่อสาวกไดถู้กตอ้ง ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนา ตามหนา้ท่ีของศา

สนิกชนท่ีดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวติัวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทาง

ในการธาํรงรักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ การยอมรับความแตกต่างและวถีิการดาํเนินชีวติของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน 

 ศึกษา วเิคราะห์การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ

ทางกายภาพและสังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและ

สังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทาง

ธรรมชาติและสังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้สาํรวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปีอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้วเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย 

ตัวช้ีวดั 

ส 1.1 ม.3/3, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 

ส 5.1 ม.3/1, ม.3/2 

ส 5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 

รวม   12  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       67 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 21103   รายวชิา ประวตัิศาสตร์   ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20 ช่ัวโมง /ภาค  จํานวน 0.5 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

 คําอธิบายรายวชิา 

   
  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย ท่ีตั้ ง 

และสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฒันาการทางประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนท่ีถือว่าเป็นพฒันาการของภูมิภาค 

ท่ีตั้ งและความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ 

ในดินแดนไทยท่ีมีพฒันาการของสังคมไทยสมยัปัจจุบนั  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสําคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง

ประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พฒันาการด้านต่างๆ 

วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 
ตัวช้ีวดั 

 ส 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ส 4.3 ม.1/1 

รวม 4  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 21104   รายวชิา ประวตัิศาสตร์   ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20 ช่ัวโมง /ภาค  จํานวน 0.5 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

 คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษา วเิคราะห์ พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั ความเส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยั ท่ีตั้ง 

และสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฒันาการทางประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความร่วมมือผา่นการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนท่ีถือวา่เป็นพฒันาการของภูมิภาค 

ท่ีตั้งและความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ 

ในดินแดนไทยท่ีมีพฒันาการของสังคมไทยสมยัปัจจุบนั  

  เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจถึงความสาํคญัของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง

ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย พฒันาการดา้นต่างๆ 

วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

   

ตัวช้ีวดั 

 ส 4.2   ม.1/1, ม.1/2 

 ส 4.3  ม.1/1, ม.1/3 

 

รวม   4   ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาประวตัิศาสตร์    รหัสวชิา  ส 22103   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

จํานวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ   ภาคเรียนที ่1 

 

 ศึกษาวเิคราะห์  สืบคน้  วธีิการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  ตวัอยา่งประเมินความ

น่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง  ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอสารต่างๆ 

ในสมยัอยธุยาและธนบุรี  การแยกแยะระหวา่งขอ้มูลกบัความคิดเห็น  รวมทั้งความจริงกบัขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์  ตวัอย่างการตีความขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีแสดงเหตุการณ์สําคญัในสมยัอยุธยาและธนบุรี  ความสําคญั

ของการวิเคราะห์ขอ้มูลและการตีความทางประวติัศาสตร์  ท่ีตั้งและสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีป

เอเชีย  ท่ีมีผลต่อพฒันาการโดยสังเขป  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของภูมิเอเชีย  ท่ีตั้ง

และความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมตะวนัออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ี

มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั 

 โดยใชก้ระบวนการสืบคน้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา  เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์

เอเชีย  จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เท่าท่ีมีอยูแ่ละตกทอดมาถึงปัจจุบนั  ในการศึกษาความเป็นมาของ

ประวติัศาสตร์เอเชีย  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการพฒันาความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ในเอเชียไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริง  และแหล่งอารยธรรมสาํคญัของภูมิภาคเอเชีย  ลว้นกาํเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่นํ้ า  อารยธรรมเหล่าน้ีลว้น

เกิดจากการคิดสร้างสรรคผ์ลงานอนัทรงคุณค่า  ซ่ึงถือเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผลงานรุ่นหลงัในปัจจุบนั 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ส. 4.1  ม.2/1 , ส. 4.1  ม.2/2 ,ส. 4.1  ม.2/3 

 ส. 4.2  ม.2/1 ,ส. 4.2  ม.2/2 

 

รวม   5  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

รายวชิาประวตัิศาสตร์    รหัสวชิา  ส 22104   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

จํานวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ   ภาคเรียนที ่2 

 

 ศึกษาวเิคราะห์  สืบคน้  การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยุธยา  

พฒันาการของอาณาจกัอยุธยาในดา้นการเมืองการปกครอง สังคม  เศรษฐกิจและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  การ

เสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1  และการกูเ้อกราช  ภูมิปัญญา  และวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยา  การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2  

การกู้เอกรราชและสถาปนาอาณาจกัรธนบุรี  ภูมิปัญญาและวฒันธรรมสมยัธนบุรี  วีรกรรมและผลงานของบุคคล

สาํคญัของไทยท่ีมีส่วนสร้างสรรคช์าติไทย 

 โดยใชก้ระบวนการสืบคน้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา  ความสามคัคี  ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและตระหนกัในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ  ในการทะนุบาํรุงและพฒันาชาติ  

เห็นความจาํเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันรักชาติและมรดกของชาติ  ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย  และยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

 

รวม   3  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 23103    รายวชิา ประวตัศิาสตร์   ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20 ช่ัวโมง /ภาค   จํานวน 0.5 หน่วยกติ   ภาคเรียนที ่1 

 คําอธิบายรายวชิา 

   

  ศึกษา วเิคราะห์ เร่ืองราวเหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลตามวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวต่างๆท่ีตนสนใจ พฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์

ในดา้นต่างๆ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ บทบาทของ

พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความมัน่คงของชาติ พฒันาการของไทยในสมยั

รัตนโกสินทร์ทางดา้นการเมืองการปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามช่วงสมยัต่างๆ 

เหตุการณ์สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจยั และผลของเหตุการณ์ ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมยั

ประชาธิปไตย พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป ผลของการ

เปล่ียนแปลงท่ีนาํไปสู่ความร่วมมือ และความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหา

ความขดัแยง้ 

  โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจใน

การนาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ทอ้งถ่ินของตนเอง และ

ประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพฒันาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง

พอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

 ตัวช้ีวดั 

   ส 4.1 ม.3/1, ม.3/2 

   ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4 

 รวม   5   ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 23104   รายวชิา ประวตัิศาสตร์   ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20 ช่ัวโมง /ภาค    จํานวน 0.5 หน่วยกติ    ภาคเรียนที ่2 

 คําอธิบายรายวชิา 

   

  ศึกษา วเิคราะห์ เร่ืองราวเหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลตามวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวต่างๆท่ีตนสนใจ พฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์

ในดา้นต่างๆ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ บทบาทของ

พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความมัน่คงของชาติ พฒันาการของไทยในสมยั

รัตนโกสินทร์ทางดา้นการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามช่วงสมยัต่างๆ 

เหตุการณ์สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจยั และผลของเหตุการณ์ ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมยั

ประชาธิปไตย พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป ผลของการ

เปล่ียนแปลงท่ีนาํไปสู่ความร่วมมือ และความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหา

ความขดัแยง้ 

  โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจใน

การนาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ทอ้งถ่ินของตนเอง และ

ประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพฒันาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง

พอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

 ตัวช้ีวดั 

   ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

   ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4 

 รวม   5   ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาเพิ่มเติม 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา ส22201 หน้าทีพ่ลเมือง 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2        เวลา 20 ช่ัวโมง           จํานวน 0.5 หน่วยกติ          ภาคเรียนที่ 1 

  

 มีส�วนร�วมและแนะนาํผ�ูอ่ืนให�อนุรักษ�มารยาทไทย  ในการแสดงความเคารพ  การสนทนา การ

แต�งกาย  การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะนาํผ�ูอ่ืนให�มีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�และเสียสละ    ต�

อสังคม  เห็นคุณค�า อนุรักษ�และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิป�ญญาไทย ปฏิบติั

ตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ี และยอมรับ

ผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 ปฏิบติัตนเป�นแบบอย�างและแนะนาํผ�ูอ่ืนให�มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ    ยดึมัน่

ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย � ประยกุต� และเผยแพร�พระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีสติ  

ความขยนั  อดทน  หลกัการทรงงานในเร่ืองภูมิสังคม  ขาดทุนคือกาํไรและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบติั

ตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน ใฝ�หาความรู�และตั้งใจ

ปฏิบติัหน�าท่ี 

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ    สถานการณ�  

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู�  กระบวนการสร�างความตระหนกั กระบวนการสร

�างค�านิยมและกระบวนการสร�างเจตคติ 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป�นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย� เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี  พระมหากษตัริย�

ทรงเป�นประมุข มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง  อย�ูร�วมกบัผ�ูอ่ืนอย�างสันติ จดัการความขดัแย

�งด�วยสันติวธีิและมีวนิยัในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้� 

 1. มีส�วนร�วมและแนะนาํผ�ูอ่ืนให�อนุรักษ�มารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนาํผ�ูอ่ืนให�มีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� และเสียสละต�อสังคม 

 3. เห็นคุณค�า อนุรักษ� และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิ ป�ญญาไทย 

 4. เป�นแบบอย�างและแนะนาํผ�ูอ่ืนให�มีความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทนูสถาบนั 

พระมหากษตัริย ์

 5. ประยกุต�และเผยแพร�พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา ส22202   หน้าทีพ่ลเมือง 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2        เวลา 20 ช่ัวโมง            จํานวน 0.5 หน่วยกติ          ภาคเรียนที่ 2 

 

 ปฏิบติัตนเป�นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในเร่ืองการติดตามข�าวสารบ�านเมือง       ความกล�า

หาญทางจริยธรรม  การเป�นผ�ูนาํและการเป�นสมาชิกท่ีดี  มีส�วนร�วมและรับผดิชอบ         ในการ

ตดัสินใจต�อกิจกรรมของห�องเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบข�อมูลเพื่อใช�ประกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมต�าง ๆ และรู�ทนัข�าวสาร  ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต อดทน 

ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ี  ใฝ�หาความรู�และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 เห็นคุณค�าของการอย�ูร�วมกนัในภูมิภาคเอเชียอย�างสันติและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยคาํนึงถึง

ความหลากหลายทางสังคม  วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียในเร่ืองวถีิชีวติ  วฒันธรรม  ศาสนา ส่ิงแวดล�อม  การอย�ูร

�วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมและการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั  ไม�แสดงกิริยาและ

วาจาดูหม่ินผ�ูอ่ืน  ช�วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  แบ�งป�น  มีส�วนร�วมและเสนอแนวทางการแก�ป�ญหา

ความขดัแย�ง  โดยสันติวธีิเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ  การใช�ของส�วนรวมด�วยการเจรจาไกล�เกล่ีย  การ

เจรจาต�อรอง  การระงบัความขดัแย�ง ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต  อดทน  

ใฝ�หาความรู� ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ียอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ    สถานการณ�  

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู�  กระบวนการสร�างความตระหนกั กระบวนการสร

�างค�านิยมและกระบวนการสร�างเจตคติ 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป�นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย� เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี  พระมหากษตัริย�

ทรงเป�นประมุข มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง  อย�ูร�วมกบัผ�ูอ่ืนอย�างสันติ จดัการความขดัแย

�งด�วยสันติวธีิและมีวนิยัในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ปฏิบติัตนเป�นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 

 2. มีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบข�อมูลเพื่อใช�ประกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมต�าง ๆ และรู�ทนัข�าวสาร 

 3. เห็นคุณค�าของการอย�ูร�วมกนัในภูมิภาคเอเชียอย�างสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

 4. มีส�วนร�วมและเสนอแนวทางการแก�ป�ญหาความขดัแย�งโดยสันติวธีิ 

 5. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้� 

 

คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา ส23201   หน้าทีพ่ลเมือง 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3        เวลา 20 ช่ัวโมง            จํานวน 0.5 หน่วยกติ          ภาคเรียนที่ 1 

 

 มีส�วนร�วม  แนะนาํผ�ูอ่ืนให�อนุรักษ�และยกย�องผ�ูมีมารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความ

เคารพ  การสนทนาการแต�งกาย  การมีสัมมาคารวะ  แสดงออก  แนะนาํผ�ูอ่ืนและมีส�วนร�วมในกิจกรรม

เก่ียวกบัความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม  เห็นคุณค�า  อนุรักษ�  สืบสานและประยกุต�

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวฒันธรรมและภูมิป�ญญาไทย  ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือ

สัตย�สุจริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ�หาความรู�ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของ

ตนเอง 

 ปฏิบติัตนเป�นแบบอย�างและมีส�วนร�วมในการจดักิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ       ยดึมัน่

ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�  ประยกุต�และเผยแพร�พระบรมราโชวาทในเร่ืองการเสียสละ  

ความซ่ือสัตย�หลกัการทรงงานในเร่ืองศึกษาข�อมูลอย�างเป�นระบบ  แก�ป�ญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบติัตนเป�

นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ�หาความรู�และตั้งใจปฏิบติัหน�

าท่ี 

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ       สถานการณ � 

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู�  กระบวนการสร�างความตระหนกั  กระบวนการสร

�างค�านิยมและกระบวนการสร�างเจตคติ 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป�นไทย  แสดงออกถึง       ความรักชาติ  

ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�  เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา

กษตัริย�ทรงเป�นประมุข  มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง  อย�ูร�วมกบั ผ�ูอ่ืนอย�างสันติ  

จดัการความขดัแย�งด�วยสันติวธีิและมีวนิยัในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีส�วนร�วม แนะนาํผ�ูอ่ืนให�อนุรักษ� และยกย�องผ�ูมีมารยาทไทย   

 2. แสดงออก แนะนาํผ�ูอ่ืน และมีส�วนร�วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� และ

เสียสละ 

 3. เห็นคุณค�า อนุรักษ� สืบสาน และประยกุต�ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรร และภูมิปัญญา

ไทย 

 4. เป�นแบบอย�างและมีส�วนร�วมในการจดักิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา 

และ 

               เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย� 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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 5. ประยกุต�และเผยแพร�พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 6. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้� 

 

 

คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา ส23202   หน้าทีพ่ลเมือง 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3        เวลา 20 ช่ัวโมง            จํานวน 0.5 หน่วยกติ          ภาคเรียนที่ 2 

 

 ปฏิบติัตนเป�นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในเร่ืองการใช�สิทธิและหน�าท่ี  การใช�เสรีภาพอย�

างรับผดิชอบ  การมีส�วนร�วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต�อกิ

จกรรมของห�องเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบข�อมูล  ตรวจสอบการทาํหน�าท่ีของบุคคลเพื่อใช�ประกอบการ

ตดัสินใจ ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต ขยนัหมัน่เพียร ใฝ�หาความรู�  ตั้งใจ

ปฏิบติัหน�าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 เห็นคุณค�าของการอย�ูร�วมกนัในภูมิภาคเอเชียอย�างสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  ท�ามกลาง 

ความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคต�าง ๆ ของโลกในเร่ืองวถีิชีวติ  วฒันธรรม  ศาสนา ส่ิงแวดล�อม  

การอย�ูร�วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั  ไม�แสดงกิริยา

และวาจาดูหม่ินผ�ูอ่ืน  ช�วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  แบ�งป�น  มีส�วนร�วมและ    เสนอแนวทางการป�อง

กนัป�ญหาความขดัแย�งในเร่ืองทศันคติ  ความคิด  ความเช่ือ  ชู�สาว ปฏิบติัตน เป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองใน

เร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต  อดทน  ใฝ�หาความรู�  ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของ

ตนเอง  

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ       สถานการณ � 

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู�  กระบวนการสร�างความตระหนกั  กระบวนการสร

�างค�านิยมและกระบวนการสร�างเจตคติ 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป�นไทย  แสดงออกถึง       ความรักชาติ  

ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�  เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา

กษตัริย�ทรงเป�นประมุข  มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง  อย�ูร�วมกบั ผ�ูอ่ืนอย�างสันติ  

จดัการความขดัแย�งด�วยสันติวธีิและมีวนิยัในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

  

 1. ปฏิบติัตนเป�นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 

 2. มีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบข�อมูล ตรวจสอบการทาํหน�าท่ีของบุคคล 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 3. เห็นคุณค�าของการอย�ูร�วมกนัในภูมิภาคต�าง ๆ ของโลกอย�างสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

 4. มีส�วนร�วมและเสนอแนวทางการป�องกนัป�ญหาความขดัแย�ง 

 5. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ส 23209    เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจําวนั   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น           เวลา  40 ช่ัวโมง (จํานวน 1.0 หน่วยกติ) 

คําอธิบายรายวชิา 

 วชิาเศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกบัการเลือกใชท้รัพยากรการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จาํกดั  มาทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย และจาํหน่ายแจกจ่ายไปยงับุคคลกลุ่มต่างๆ 

ของสังคมหน่ึงๆ เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่จาํกดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ดว้ยเหตุท่ีมนุษยมี์

ตอ้งการมากจนไม่มีขีดจาํกดั แต่ทรัพยากรมีอยูจ่าํกดั ทาํใหม้นุษยไ์ม่สามารถนาํทรัพยากรมาบาํบดัความตอ้งการได้

อยา่งพอเพียง จึงตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

 ดงันั้นวชิาเศรษฐศาสตร์จึงมีความจาํกดัความอยา่งสั้นๆ วา่ “เป็นวชิาท่ีไดศึ้กษาถึงการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดั เพื่อตอบสนองความตอ้งการอนัไม่ส้ินสุดของมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด” หรือ

อาจกล่าวไดว้า่ เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่านัน่เอง  

ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจ และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

  

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์ได ้

 2.  นกัเรียนวิเคราะห์สินคา้และบริการดา้นการผลิตและการบริโภคได ้

 3.  นกัเรียนสามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.  นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 

 5.  นกัเรียนมีพฤติกรรมการเลือกสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ส 22212    ท่องอาเซียนเรียนรอบโลก   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น           เวลา  40 ช่ัวโมง (จํานวน 1.0 หน่วยกติ) 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความเป็นมาพฒันาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ท่ีมาคาํศพัท ์ และท่ีมาของ AFTA เขตการคา้เสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคม

อาเซียนและเหตุผล องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย   

 โดยบูรณาการกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทาํงาน  กระบวนการพฒันาค่านิยม  กระบวนการคิดวเิคราะห์  

สังเคราะห์  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี 

เพื่อใหเ้กิดค่านิยม  ตระหนกั  เจตนคติในการเป็นสมาชิกท่ีดี  การเขา้มามีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน  

รู้แนวโนม้ทิศทางการเปล่ียนแปลงทางประชาสงัคมวฒันธรรม  ปรับตนในการเป็นพลเมืองท่ีดีภายใตก้ฎบตัรของ

อาเซียน  สามารถดาํรงชีวติในยคุโลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้เขา้ใจประวติัความเป็นมา ความสาํคญั วิวฒันาการ ของกลุ่มอาเซียนสู่การพฒันาเป็นประชาคม

อาเซียน 

 2.  มีความรู้เขา้ใจกลไกอาเซียน  กฎบตัรอาเซียน  คาํอภิธานศพัทข์องอาเซียน  สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสมถูกตอ้ง 

 3. มีความรู้เขา้ใจ วเิคราะห์การดาํเนินงานของประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political 

and Security Community – APSC) เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนอยูอ่ยา่งสันติสุข แกไ้ขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวธีิ และ

ยดึมัน่ในหลกัความมัน่คงรอบดา้น 

 4.  มีความรู้เขา้ใจ วเิคราะห์การดาํเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – 

AEC) เพื่อใหภู้มิภาคอาเซียนมีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้
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 5.  มีความรู้เขา้ใจ วเิคราะห์การดาํเนินงานประชาสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural 

Community-ASCC) เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีเอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ไดรั้บการ

พฒันาในทุกดา้นและมีความมัน่คงทางสังคม (social security) 

 6.  มีความรู้เขา้ใจ ความเป็นเขตการคา้เสรีอาเซียนและหลกัการ เหตุผลของประเทศคู่เจรจาในความสมัพนัธ์ท่ี

ดีต่อกลุ่มอาเซียน 

 7.  มีความรู้เขา้ใจ ตระหนกัต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ สามารถปรับตนเองดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไทย 

ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ทาํไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญา

หรือจิตวญิญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองสําคญั  เพราะเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซ่ึงทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้

เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม   รวมทั้งมีทกัษะ

ปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อนัจะส่งผลใหส้ังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการดาํรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ

การพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

สุขศึกษา   มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             การปฏิบติั

เก่ียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั  

พลศึกษา   มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันาโดยรวมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  

 สาระท่ีเป็นกรอบเน้ือหาหรือขอบข่ายองคค์วามรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบดว้ย 

• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ

พฒันาการของมนุษย์  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการทาํงานของระบบต่างๆของ

ร่างกาย รวมถึงวธีิปฏิบติัตนเพื่อใหเ้จริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 

• ชีวิตและครอบครัว  ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้เร่ืองคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น สุขปฏิบติัทางเพศ  

และทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

• การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยา่งหลากหลาย

ทั้งไทยและสากล   การปฏิบติัตามกฎ  กติกา ระเบียบ และขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และ

ความมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

 

• การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัและวิธีการเลือก

บริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการป้องกันโรคทั้ ง

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
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• ความปลอดภัยในชีวติ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ            

ทั้งความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริม

ความปลอดภยัในชีวิต 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที ่ 1      การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สาระที ่ 2      ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

สาระที ่ 3  การเคลือ่นไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน  พ 3.1   เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพ

สิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั   และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที ่ 4      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 

มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

สาระที ่ 5      ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใช้ยา     สารเสพติด 

และความรุนแรง 
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คุณภาพผู้เรียน 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

• เขา้ใจและเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีมีต่อสุขภาพและ

ชีวติในช่วงวยัต่าง ๆ 

• เขา้ใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ความรู้สึกทางเพศ  

ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  และตดัสินใจแกปั้ญหาชีวติดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

• เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม  ไดส้ัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั 

• มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวฒันธรรมท่ีมีต่อเจตคติ  ค่านิยม

เก่ียวกบัสุขภาพและชีวติ  และสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบติัเหตุ  การใชย้า  สารเสพ

ติด  และความรุนแรง  รู้จกัสร้างเสริมความปลอดภยัใหแ้ก่ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 

• เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ

สุขภาพ  โดยนาํหลกัการของทกัษะกลไกมาใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั  สนุกสนาน  และปฏิบติัเป็นประจาํสมํ่าเสมอตามความ

ถนดัและความสนใจ 

• แสดงความตระหนกัในความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกนัโรค  การดาํรงสุขภาพ  การ

จดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬากบัการมีวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

• สาํนึกในคุณค่า  ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 

• ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น   ให้ความร่วมมือในการ

แข่งขนักีฬาและการทาํงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมัน่และมีนํ้ าใจนักกีฬา จนประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายดว้ยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3 ) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  1   

พ21101      สุขศึกษาและพลศึกษา  1   เวลาเรียน 2  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

พ21102     สุขศึกษาและพลศึกษา  2  เวลาเรียน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  2   

พ22103    สุขศึกษาและพลศึกษา  3  เวลาเรียน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

พ22104   สุขศึกษาและพลศึกษา  4  เวลาเรียน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  3   

พ23105    สุขศึกษาและพลศึกษา  5  เวลาเรียน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

พ23106   สุขศึกษาและพลศึกษา  6  เวลาเรียน  2   ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ21101            รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

เวลาเรียน  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 

 อธิบายหนา้ท่ีการทาํงาน  วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อใหท้าํงานตามปกติ  วเิคราะห์

การเจริญเติบโตและพฒันาการของตนเอง   เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน  แสวงหาแนวทางพฒันาตนเองให้เติบโต

สมวยั  การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพฒันาการทางเพศ  ทกัษะในการ

ปฏิเสธเพื่อป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   

 มีทกัษะและเพิ่มพนูความสามารถของตนตามหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะพื้นฐานท่ีนาํไปสู่การพฒันาการ

เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล   ทั้งประเภททีม  ประเภทบุคคล  ตามความถนดั  ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  โดยมีการเช่ือมโยง

หลกัความรู้กบัวชิาอ่ืน  อธิบายความสาํคญัของการออกกาํลงักาย  และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  เลือกออกกาํลงักายและเล่น

กีฬาตามความถนดั  ประเมินการเล่นของตนเองและผูอ่ื้น  ปฏิบติัตามกฎ กติกา   และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น   

วางแผนการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและนาํไปใชใ้นการเล่นอยา่งเป็นระบบ  ร่วมมือในการเล่นกีฬา

และการทาํงานเป็นทีม  วเิคราะห์  เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหวา่งวธีิการเล่นกีฬาของตนเองกบัผูอ่ื้น 

เห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักาย   การเล่นกีฬาจนเป็นวถีิชีวติท่ีมีต่อสุขภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวดั  

พ  1.1  ม.1/1  พ  3.2 ม.1/1  

พ  1.1  ม.1/2  พ  3.2 ม.1/2 

พ  1.1  ม.1/3  พ  3.2 ม.1/3 

พ  1.1  ม.1/4  พ  3.2 ม.1/4 

พ  2.1  ม.1/1   พ  3.2 ม.1/5 

พ  2.1  ม.1/2  พ  3.2 ม.1/6 

พ  3.1  ม.1/1   

พ  3.1  ม.1/2 

พ  3.1  ม.1/3 
 
รวม   15   ตัวช้ีวดั 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ21102           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 2   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

เวลาเรียน  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 

 อธิบาย วเิคราะห์  อภิปราย  การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ  การควบคุมนํ้าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย   

สาธิตวธีิปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั  อธิบายลกัษณะ  อาการของผูติ้ดสารเสพติดและการป้องกนั  

ความสัมพนัธ์ของการใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรค และอุบติัเหตุ  ใชท้กัษะต่าง  ๆ  เพื่อใหผู้อ่ื้นลด ละ เลิกส่ิงเสพติด 

 มีทกัษะและเพิ่มพนูความสามารถของตนตามหลกัการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะพื้นฐานท่ีนาํไปสู่การพฒันาการ

เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล   ทั้งประเภททีม  ประเภทบุคคล  ตามความถนดั  ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  โดยมีการเช่ือมโยง

หลกัความรู้กบัวชิาอ่ืน  อธิบายความสาํคญัของการออกกาํลงักาย  และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  เลือกออกกาํลงักายและเล่น

กีฬาตามความถนดั  ประเมินการเล่นของตนเองและผูอ่ื้น  ปฏิบติัตามกฎ กติกา   และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น   

วางแผนการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและนาํไปใชใ้นการเล่นอยา่งเป็นระบบ  ร่วมมือในการเล่นกีฬา

และการทาํงานเป็นทีม  วเิคราะห์  เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหวา่งวธีิการเล่นกีฬาของตนเองกบัผูอ่ื้น   

เห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักาย   การเล่นกีฬาจนเป็นวถีิชีวติท่ีมีต่อสุขภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวดั  

  

พ  3.1 ม.1/1   พ  4.1 ม.1/1  

พ  3.1 ม.1/2  พ  4.1 ม.1/2 

พ  3.2 ม.1/1    พ  4.1 ม.1/3 

พ  3.2 ม.1/2  พ  4.1 ม.1/4 

พ  3.2 ม.1/3  พ  5.1 ม.1/1 

พ  3.2 ม.1/4  พ  5.1 ม.1/2 

พ  3.2 ม.1/5  พ  5.1 ม.1/3 

พ  3.2 ม.1/6  พ  5.1 ม.1/4 
 
รวม     16     ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ22103           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 3   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   

เวลาเรียน  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 
 อธิบาย  วเิคราะห์  อภิปราย  การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาใน

วยัรุ่น  รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน  วธีิ

ป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เอดส์  และการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์  ตระหนกัในคุณค่าของ

ความเสมอภาคทางเพศและวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 นาํผลการปฏิบติักิจกรรมการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  มาสรุปเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  มีทกัษะใน

การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคล  ทีมและกิจกรรมนนัทนาการ ตามความถนดั   เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  อธิบายผลของการออกกาํลงักายและ

เล่นกีฬาต่อการเปล่ียนแปลงทาง  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาตนเองและทีม มีวนิยั  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา และขอ้ตกลงในการเล่นกีฬา  วางแผนการรุก  การป้องกนั

และนาํไปใชใ้นการเล่นอยา่งเหมาะสม  เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจาํเพื่อพฒันาสุขภาพจน

เป็นวถีิชีวติ 

 

รหัสตัวช้ีวดั  

  

พ  1.1  ม.2/1  พ  3.2 ม.2/1  

พ  1.1  ม.2/2   พ  3.2 ม.2/2 

พ  2.1  ม.2/1  พ  3.2 ม.2/3 

พ  2.1  ม.2/2  พ  3.2 ม.2/4 

พ  2.1  ม.2/3  พ  3.2 ม.2/5 

พ  2.1  ม.2/4 

พ  3.1  ม.2/1  

พ  3.1  ม.2/2 

พ  3.1  ม.2/3 

พ  3.1  ม.2/4 

 

รวม    15   ตัวช้ีวดั 
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ลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ22104           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 4   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   

เวลาเรียน  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 อธิบาย  วเิคราะห์  อภิปราย  การเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการทางสุขภาพในเมืองอยา่งมีเหตุผล    ผลของเทคโนโลย ี

ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทย ์ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ   ความสัมพนัธ์ ของภาวะความสมดุลระหวา่งสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต  อธิบายลกัษณะอาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต    เสนอแนะวธีิปฏิบติัตนเพื่อจดัการกบั

อารมณ์และความเครียด  พฒันาสมรรถภาพทางกายใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ ระบุวธีิการ  ปัจจยัและแหล่งท่ีช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู ้

ติดสารเสพติดในเมือง ใชท้กัษะชีวติในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมและสถานการณ์เส่ียงท่ีอาจนาํไปสู่อนัตราย   

 นาํผลการปฏิบติักิจกรรมการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  มาสรุปเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  มีทกัษะใน

การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคล  ทีมและกิจกรรมนนัทนาการ ตามความถนดั   เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  อธิบายผลของการออกกาํลงักายและ

เล่นกีฬาต่อการเปล่ียนแปลงทาง  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาตนเองและทีม มีวนิยั  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา และขอ้ตกลงในการเล่นกีฬา  วางแผนการรุก  การป้องกนั

และนาํไปใชใ้นการเล่นอยา่งเหมาะสม  เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจาํเพื่อพฒันาสุขภาพจน

เป็นวถีิชีวติ 

 

รหัสตัวช้ีวดั  

 

พ  3.1  ม.2/1        พ  4.1  ม.2/1   พ  5.1  ม.2/3 

พ  3.1  ม.2/2      พ  4.1  ม.2/2    

พ  3.1  ม.2/3      พ  4.1  ม.2/3    

พ  3.1  ม.2/4       พ  4.1  ม.2/4 

พ  3.2 ม.2/1         พ  4.1  ม.2/5 

พ  3.2 ม.2/2         พ  4.1  ม.2/6 

พ  3.2 ม.2/3         พ  4.1  ม.2/7 

พ  3.2 ม.2/4         พ  5.1  ม.2/1 

พ  3.2 ม.2/5         พ  5.1  ม.2/2 
 
 รวม   19     ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ23105           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

เวลาเรียน  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 
วเิคราะห์  อภิปราย  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของคนแต่

ละวยั   อิทธิพลและความคาดหวงัของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่น ส่ือและโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต

และพฒันาการของวยัรุ่น  อนามยัแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัวและวธีิการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม  ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการตั้งครรภ ์ สาเหตุและแนวทางป้องกนั แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครัว  

 ใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมกบัตนเองและทีม  โดยนาํหลกัการความรู้และทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย  

การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ใชส้ร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกิจกรรมนนัทนาการและนาํหลกั

ความรู้วธีิการไปขยายผลการเรียนรู้ใหก้บัผูอ่ื้น  ปฏิบติัตนตามกฎ  กติกา และขอ้ตกลง   มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาดว้ย

ความมีนํ้าใจนกักีฬา  จาํแนกกลวธีิการรุก  การป้องกนัและใชใ้นการเล่นกีฬา   ติดตามและเห็นความสาํคญัของการออก

กาํลงักาย และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ  

  

พ  1.1  ม.3/1               พ  3.2 ม.3/1  

พ  1.1  ม.3/2             พ  3.2 ม.3/2 

พ  1.1  ม.3/3             พ  3.2 ม.3/3 

พ  2.1  ม.3/1             พ  3.2 ม.3/4 

พ  2.1  ม.3/2              พ  3.2 ม.3/5 

พ  2.1  ม.3/3 

พ  3.1  ม.3/1  

พ  3.1  ม.3/2 

พ  3.1  ม.3/3  

 

รวม    14    ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ23106           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   

เวลาเรียน  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 อธิบาย วเิคราะห์  อภิปราย  กาํหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัต่าง  ๆ   โดยคาํนึงถึงความประหยดัและคุณค่าทาง

โภชนาการ  เสนอแนวทางการป้องกนัโรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย  รวบรวมขอ้มูลและ

เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในเมืองชุมพร  วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย   การพกัผอ่นการสร้างเสริมและ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ปัจจยัเส่ียง   พฤติกรรมเส่ียงท่ีมีต่อสุขภาพ  และแนวทางป้องกนั  การหลีกเล่ียงการใชค้วาม

รุนแรงในการแกปั้ญหา    อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ    สาธิตวธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวธีิ  

 ใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมกบัตนเองและทีม  โดยนาํหลกัการความรู้และทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย  

การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ไปใชส้ร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกิจกรรมนนัทนาการและนาํหลกั

ความรู้วธีิการไปขยายผลการเรียนรู้ใหก้บัผูอ่ื้น  ปฏิบติัตนตามกฎ  กติกา และขอ้ตกลง   มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาดว้ย

ความมีนํ้าใจนกักีฬา  จาํแนกกลวธีิการรุก  การป้องกนัและใชใ้นการเล่นกีฬา    ติดตามและเห็นความสาํคญัของ

การออกกาํลงักาย และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ  

  

พ  3.1  ม.3/1     พ  4.1  ม.3/1  พ  5.1  ม.3/4  

พ  3.1  ม.3/2   พ  4.1  ม.3/2  พ  5.1  ม.3/5 

พ  3.1  ม.3/3   พ  4.1  ม.3/3 

พ  3.2 ม.3/1   พ  4.1  ม.3/4 

พ  3.2 ม.3/2   พ  4.1  ม.3/5 

พ  3.2 ม.3/3   พ  5.1  ม.3/1 

พ  3.2 ม.3/4   พ  5.1  ม.3/2 

พ  3.2 ม.3/5   พ  5.1  ม.3/3 

                               

รวม      18    ตวัช้ีวดั  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ทาํไมต้องเรียนศิลปะ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีจินตนาการทาง

ศิลปะ   ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันา

ผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้

 

เรียนรู้อะไรในศิลปะศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวธีิการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึง

ในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระสาํคญั คือ 

• ทศันศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและนาํเสนอผลงานทางทศันศิลป์จาก

จินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  วเิคราะห์  วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และ

วฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม 

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั   

• ดนตรี มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั เขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  

แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์

ในประวติัศาสตร์   

• นาฏศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์    ใชศ้พัท์

เบ้ืองตน้ทางนาฏศิลป์ วเิคราะห์วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์าร

เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาํวนั  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับ

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และ

สากล  
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วสัิยทศัน์ 

                การเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มี

สุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน  การนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนั

เป็นพื้นฐาน  ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระที ่1  ทศันศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็น

มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระที ่2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้             ในชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระที ่3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้

 ในชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 

 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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คุณภาพผู้เรียน 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

• รู้และเขา้ใจเร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างงานทศันศิลป์ 2 มิติ 

และ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเน้ือหาและประเมินคุณค่างาน

ทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถเลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม สามารถออกแบบ

รูปภาพ สัญลกัษณ์ กราฟิกในการนาํเสนอขอ้มูลและมีความรู้ ทกัษะท่ีจาํเป็นดา้นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนักบังานทศันศิลป์ 

• รู้และเข้าใจการเปล่ียนแปลงและพฒันาการของงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ินแต่ละยุคสมยั เห็น

คุณค่างานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ท่ีมาจากยคุสมยัและวฒันธรรมต่าง ๆ  

• รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางดา้นเสียง องคป์ระกอบ อารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลงจากวฒันธรรมต่าง 

ๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้งเด่ียวและเป็นวงโดยเนน้เทคนิคการร้องบรรเลงอยา่งมีคุณภาพ มีทกัษะใน

การสร้างสรรค์บทเพลงอยา่งง่าย อ่านเขียนโนต้ ในบนัไดเสียงท่ีมีเคร่ืองหมาย แปลงเสียงเบ้ืองตน้ได ้รู้และเขา้ใจถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องคป์ระกอบของผลงานดา้นดนตรีกบัศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็น

และบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง สามารถนาํเสนอบทเพลงท่ีช่ืนชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทกัษะในการ

ประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ

บนัเทิง เขา้ใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

• รู้และเขา้ใจท่ีมา ความสัมพนัธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรมในยคุสมยัต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีทาํใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ 

• รู้และเขา้ใจการใชน้าฏยศพัท์หรือศพัทท์างการละครในการแปลความและส่ือสารผ่านการแสดง รวมทั้ง

พฒันารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ 

โดยใชค้วามรู้เร่ืององคป์ระกอบทางนาฏศิลป์    ร่วมจดัการแสดง  นาํแนวคิดของการแสดงไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

• รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย และละครพื้นบา้น เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ 

รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์   เคร่ืองแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเขา้ใจ 

ความสาํคญั บทบาทของนาฏศิลป์และละครในชีวติประจาํวนั 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 ศ21101   ทศันศิลป์ 1    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ21102    ทศันศิลป์ 2    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ21103    ดนตรี  1    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ21104    นาฏศิลป์ 1    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 ศ22101    ทศันศิลป์ 3    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ22102    ทศันศิลป์ 4    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ22103    ดนตรี  2    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ22104    นาฏศิลป์ 2    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 ศ23101    ทศันศิลป์ 5    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ23102    ทศันศิลป์ 6    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ23103    ดนตรี  3    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ23104    นาฏศิลป์ 3    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 
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รายวชิาเพิม่เติม 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ศ 21201   สนุกกบังานศิลปะ 1   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21202   สนุกกบังานศิลปะ 2             2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21203   ดนตรีสากล 1               2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21204   นาฏศิลป์ไทย 1              2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21205   นาฏศิลป์ไทย 2              2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21206   ดนตรีสากลปฏิบติัตามความถนดั 1     2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21207   ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 1   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21208   ช่างเขียนลายไทย 1       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21209   ช่างเขียนลายไทย 2       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21210   ศิลป์สร้างสรรค ์1      2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21211   แกะสต๊ิกเกอร์      2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21212   วงโยธวาทิต 1       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21213   วงโยธวาทิต 2       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 21214   นาฏศิลป์พื้นฐาน       1 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ศ 21215   นาฏศิลป์พื้นเมือง       1 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ศ 22201   สนุกกบังานศิลปะ 3   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22202   สนุกกบังานศิลปะ 4   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22203   ดนตรีสากล 2    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22204   นาฏศิลป์ไทย 3    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22205   นาฏศิลป์ไทย 4    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22206   ดนตรีสากลปฏิบติัตามความถนดั 2     2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22207   ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 2   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22208   ช่างเขียนลายไทย 3       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22209   ช่างเขียนลายไทย 4       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22210   อนุรักษเ์พลงไทยลูกทุ่ง   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22211   จิตรกรรม    1 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ศ 22212   ศิลป์สร้างสรรค ์2   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 22213   การขบัร้องและจินตลีลา  2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ศ 23201   สนุกกบังานศิลปะ 5   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23202   สนุกกบังานศิลปะ 6   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23203   ดนตรีสากลปฏิบติัรวมวง 1  2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23204   นาฏศิลป์ไทย 5    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23205   นาฏศิลป์ไทย 6    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23206   ดนตรีสากล 3    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23207   ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 3   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23208   ช่างเขียนลายไทย 5       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23209   ช่างเขียนลายไทย 6       2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23210   ดนตรีสากลปฏิบติัรวมวง 2  2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23211   ประติมากรรม    1 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ศ 23212   อกัษรศิลป์    2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23213   ศิลป์สร้างสรรค ์3   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศ 23214   ทกัษะดนตรีสากล   2 ชัว่โมง / สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ21101    รายวชิา  ทัศนศิลป์ 1         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 บรรยาย  ระบุความแตกต่างและความคลา้ยคลึงของทศันธาตุในงานทศันศิลป์และส่ิงแวดลอ้ม  โดยใช้

ความรู้เร่ืองทศันธาตุ  หลกัการออกแบบงานทศันศิลป์ของทอ้งถ่ินตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  เปรียบเทียบความ

แตกต่างของจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของวฒันธรรมไทยและสากล โดยเนน้ความเป็นเอกภาพ ความ

กลมกลืน  วาดภาพทศันียภาพ  แสดงใหเ้ห็นระยะใกล ้– ไกล เป็น  3  มิติ 

 แสดงผลงานการวาดภาพทศันียภาพ  รวบรวมงานป้ันหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเร่ืองราว  3  มิติ  เนน้ความ

เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการส่ือเร่ืองราวของงานออกแบบรูปภาพงานกราฟิกในการเสนอความคิดและขอ้มูล 

 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในงานทศันศิลป์ มีความรักและช่ืนชม ความเป็นธรรมชาติของ

ส่ิงแวดลอ้ม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ งานของตนเองและผูอ่ื้นได ้มีความช่ืนชม

ในศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากลอยา่งอิสระและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

 กจิกรรมภาพวาดภายในท้องถิ่นเมืองชุมพร (การวาดภาพการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน) 

  

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

  

รวม  5  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ21102    รายวชิา  ทัศนศิลป์ 2         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ระบุ   บรรยายเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ินตนเองจากอดีตถึงปัจจุบนั  

เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย ความแตกต่างของจุดประสงคใ์นการสร้างงานทศันศิลป์ของ

ไทยและสากล 

 แสดงผลงานทศันศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย ประเมินงานทศันศิลป์และบรรยายถึงวธีิการปรับปรุง

งานของตนเองและผูอ่ื้น โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดให ้

 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ีเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากลอยา่งอิสระ และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

  

 

  

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1   ม.1/6            

 ศ  1.2  ม.1/1  ,  ม.1/2 , ม.1/3  

  

รวม  4  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ21103    รายวชิา  ดนตรี 1         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาเร่ืองเคร่ืองดนตรี  วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีไทย  วงดนตรีสากล เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง

ดนตรี เปรียบเทียบเสียงร้องในบทเพลงจากวฒันธรรมต่างๆ  เปรียบเทียบเสียงของเคร่ืองดนตรี การถ่ายทอดอารมณ์

ของบทเพลงและความไพเราะของดนตรี  การประเมินคุณภาพของบทเพลงในดา้นเน้ือหา  เสียง  และองคป์ระกอบ

ดนตรี   บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในสังคม 

 ฝึกปฏิบติัการอ่าน เขียน ร้องโนต้บทเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชั้น โนต้สากลในกุญแจซอลและฟา 

ปฏิบติัการขบัร้องเพลงไทยเดิม  เพลงปลุกใจ และบรรเลงเคร่ืองดนตรี  การฟังเพลง  การนาํเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ  

การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรี  ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า  นาํความรู้และวธีิการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรี

ท่ีตนเองถนดัและสนใจไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสม 

 ปฏิบัติการขับร้องเพลงมาร์ชประจําโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  2.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9            

 ศ  2.2  ม.1/1  ,  ม.1/2          

  

รวม  11  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ21104    รายวชิา  นาฏศิลป์ 1         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาคน้ควา้ เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยในเร่ืองนาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร  ภาษาท่า  

การตีบท  ระบาํเบ็ดเตล็ด  รําวงมาตรฐาน  การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ วเิคราะห์รูปแบบการแสดง

นาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พื้นบา้น  นาฏศิลป์นานาชาติ  หลกัในการชมการแสดง  การปฏิบติัของผูแ้สดง และผูช้ม  

ประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ การพฒันารูปแบบของการแสดง อิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูช้มบทบาท

และหนา้ท่ีฝ่ายต่างๆในการจดัการแสดง การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจโดยแบ่งฝ่าย และหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น  ละครไทย และละครพื้นบา้น  ประเภทของละครไทย

ในแต่ละยคุสมยั 

 ฝึกปฏิบติัการประดิษฐท์่ารํา  สร้างสรรคก์ารแสดง  การวเิคราะห์วิจารณ์  รวมทั้งการบริหารจดัการแสดง

นาฏศิลป์ไทยและตระหนกัในคุณค่าของการจดักิจกรรมนาฏศิลป์  เพื่อบ่งบอกค่านิยม  ประเพณีและวฒันธรรม 

 ประดิษฐ์ท่ารําประกอบการแสดงระบําวฒันธรรมท้องถิ่นชุมพร 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  3.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 

 ศ  3.2  ม.1/1 , ม.1/2 

 

รวม  7  ตัวช้ีวดั   

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ22101    รายวชิา  ทัศนศิลป์ 3         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 อภิปราย บรรยายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบและแนวคิดของงานทศันศิลป์ ความเหมือนและความ

แตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของศิลปิน วธีิการใชง้านทศันศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโนม้

นา้วใจ 

 วาดภาพดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเร่ืองราวต่างๆและแสดงบุคลิกลกัษณะของตวั

ละคร 

 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เห็น

คุณค่างานทศันศิลป์ในความคิดสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด

ต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 กจิกรรมภาพวาดภายในท้องถิ่นเมืองชุมพร (การวาดภาพการอนุรักษ์โลกใต้ทะเลชุมพร) 

 

   

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/6 ,  ม.2/7         

  

รวม  5  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ22102    รายวชิา  ทัศนศิลป์ 4         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ระบุ บรรยายเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของงานทศันศิลป์ของ

ไทยแต่ละยคุสมยั โดยเนน้ถึงแนวคิดและเน้ือหาของภาพเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ  งานทศันศิลป์ท่ีมาจาก

วฒันธรรมไทยและสากล 

 แสดงผลงานการพฒันางานทศันศิลป์ การจดัทาํแฟ้มสะสมงานทศันศิลป์ สร้างเกณฑใ์นการประเมินและ

วจิารณ์งานทศันศิลป์ นาํผลการวจิารณไปพฒันางาน 

 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เห็น

คุณค่างานทศันศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค ์ วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด

ต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชมงานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล

อยา่งอิสระและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

   

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1  ม.2/4 , ม.2/5          

 ศ  1.2  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

  

รวม  5  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ22103    รายวชิา  ดนตรี 2         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่างๆ  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  หลกัการฟัง

และวิเคราะห์เพลง  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง    ความไพเราะของเสียงดนตรีตามหลกัการทาง

ดนตรี ปัจจยัในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  อาชีพทางดา้นดนตรี  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง  ดนตรีในวฒันธรรม

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย 

 ฝึกปฏิบติัการอ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง  การขบัร้องและบรรเลง

ดนตรี   การประเมินความสามารถทางดนตรีของตนเองหลงัจากการฝึกปฏิบติั  การสร้างสรรค์ทางดนตรี  กิจกรรม

ดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับมรดกทางวฒันธรรมไทย  การแสดงออกทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ และนําความรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

  

   

รหัสตัวช้ีวดั 

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

 ศ  2.2  ม.2/1 , ม.2/2      

  

รวม  9  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ22104    รายวชิา  นาฏศิลป์ 2         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจงานศิลปะแขนงอ่ืนๆกบัการแสดง ในเร่ืองของฉาก  แสง  สี  เสียง  เคร่ือง

แต่งกาย และอุปกรณ์  หลกัและวธีิการสร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร     ประวติั

นาฏศิลป์พื้นเมือง    รูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ  หลกัและวธีิการวเิคราะห์ วจิารณ์การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ  

การละครสมยัต่างๆ  ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

 ฝึกปฏิบติัประดิษฐท์่ารํานาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พื้นเมือง  การใชภ้าษาทางนาฏศิลป์  เพื่อสร้างสรรคล์ะคร

ไทย  ละครพื้นบา้น  ปฏิบติัรําวงมาตรฐาน ใหมี้ความงามตามสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  ตลอดจนสามารถนาํวธีิการ

ทางนาฏศิลป์ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ และสามารถอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมและภูมิปัญญาสากลได ้

 ปฏิบติัการประดิษฐท์่ารํา และการแสดงระบาํวฒันธรรมทอ้งถ่ินชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  3.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,  ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5         

 ศ  3.2  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 

รวม  8  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ23101    รายวชิา  ทัศนศิลป์ 5         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 บรรยาย วิเคราะห์ ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และการออกแบบ 

วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ 

 ฝึกทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย  3  ประเภท ทั้งไทยและสากล มีการผสมผสานวสัดุต่างๆใน

การสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง  2  มิติ และ  3  มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์

และจินตนาการ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายเพื่อส่ือความหมาย 

 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์ เห็นคุณค่าความงามของศิลปะ เกิด

ความรู้สึกช่ืนชม เห็นความแตกต่างของงานทศันศิลป์และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ยอมบัในคาํติ

ชม 

 กิจกรรมภาพวาดภายในทอ้งถ่ินเมืองชุมพร (การวาดภาพการรณรงคฤ์ดูวางไข่ของปลาทู ช่วงวนัท่ี 15 ก.พ. – 

15 พ.ค. ของทุกปี) 

 

   

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1  ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 ,  ม.3/6 , ม.3/7 

  

รวม  6  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ23102    รายวชิา  ทัศนศิลป์ 6         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ระบุ วเิคราะห์ เทคนิควธีิการของศิลปิน ในการสร้างงานทศันศิลป์ อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ และ

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ศึกษาและอธิบายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 

เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 

 สร้างงานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าทางวฒันธรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล เลือก

งานทศันศิลป์ โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และนาํไปจดันิทรรศการ 

 เพื่อแสดงความรู้สึกจากการรับรู้ในความงาม ความประณีต ความเพลิดเพลิน ช่ืนชม และภูมิใจในงาน

ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากลอยา่งอิสระและการใชเ้กณฑใ์นการ

ประเมิน เพื่อนาํไปแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 

   

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1  ม.3/2 , ม.3/8 , ม.3/10 , ม.3/11 

 ศ  1.2 ม.3/1 ,  ม.3/2 

  

รวม  6  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ23103    รายวชิา  ดนตรี 3         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาเปรียบเทียบองคป์ระกอบในการสร้างสรรคง์านดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน การเลือกใชอ้งคป์ระกอบใน

การสร้างสรรค์บทเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น ในเร่ืองของสําเนียง  

อตัราจงัหวะ  รูปแบบบทเพลง  การประสานเสียง  และเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง  ความเช่ือทางวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดนตรี  กิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล  ปัจจยัท่ีทาํให้งานดนตรีไดรั้บการ

ยอมรับ ประวติัดนตรีไทย ประวติัดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆ 

 ฝึกปฏิบติัทางดนตรีเก่ียวกบัเทคนิค และการแสดงออกในการขบัร้องเพลงเด่ียวและเพลงหมู่ การบรรเลง

ดนตรี  การแต่งบทเพลงสั้ นๆ จงัหวะง่ายๆ  การจดักิจกรรมการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยบูรณาการกบัสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ซาบซ้ึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านดนตรีอย่างอิสระสร้างสรรค์ ช่ืนชมและเห็นคุณค่า นําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

 ศ  2.2  ม.3/1 , ม.3/2      

  

รวม  9  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ23104    รายวชิา  นาฏศิลป์ 3         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จํานวน  0.5  หน่วยกติ               ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาวเิคราะห์ วจิารณ์ เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์โดยใชค้วามรู้ขององคป์ระกอบนาฏศิลป์ในเร่ืองจงัหวะ

ทาํนอง  การเคล่ือนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า นาฏยศพัท ์ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ ภาษาท่าท่ีมาจากการ

ประดิษฐโ์ดยใชห้ลกัสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  วธีิการเลือกการแสดง ประเภทของงาน ขั้นตอน ประโยชน์และคุณค่า

ของการแสดง  รูปแบบของการแสดงและการแต่งกาย  วเิคราะห์องคป์ระกอบของบทละคร  โครงเร่ือง  ตวัละครและ

การวางลกัษณะนิสัยของตวัละคร  ความคิดหรือแก่นของเร่ือง  บทสนทนา  เพื่อนาํมาสร้างเป็นละครได ้  แนวคิดจาก

ละครกบัชีวติ  ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวติประจาํวนั  การอนุรักษน์าฏศิลป์ 

 ฝึกปฏิบติัภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ รําวงมาตรฐาน ปฏิบติัการแสดงเป็นหมู่  การแสดงเด่ียว  ออกแบบ

และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์  เคร่ืองแต่งกาย  เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ ปฏิบติัและประดิษฐท์่ารําและท่าทางประกอบการ

แสดง การแสดงละคร  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  มีทกัษะในการแปลความหมายและส่ือสารผา่นการแสดง  ตลอดจน

นาํความรู้เพือ่ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆไดแ้ละสามารถอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมและภูมิปัญญาสากลได ้

 ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์  เคร่ืองแต่งกาย เพือ่ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ของท้องถิ่นชุมพร 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

   

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

 ศ  3.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม  10  ตัวช้ีวดั   

 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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คาํอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิาเพิม่เตมิ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21201    รายวชิา  สนุกกบังานศิลปะ 1       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                          จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 อธิบายประวติัความเป็นมา ความสาํคญั ประเภท หลกัการเขียนภาพการ์ตูนขั้นพื้นฐาน วสัดุอุปกรณ์ในการ

เขียนภาพการ์ตูน การใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง การจดัภาพ หลกัการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเร่ือง 

 โดยการฝึกปฏิบติัเขียนภาพการ์ตูนไทยและสากลจากตน้แบบ เพื่อศึกษาการใชเ้ส้น ลีลาต่างๆ ของตวัการ์ตูน 

ทั้งในรูปแบบของคน สัตว ์ส่ิงของ ภาพการ์ตูนตามจินตนาการและเขียนเป็นเร่ืองราวได ้

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเขียนภาพการ์ตูนจากตน้แบบ และตามจินตนาการ เพื่อการสืบสาน

อนุรักษก์าร์ตูนไทยและสากล มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าความสาํคญัของการเขียนภาพการ์ตูน นาํไป 

บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวติัความเป็นมา ความสาํคญั ประเภท ของการ์ตูนได ้

2. อธิบายหลกัการเขียนภาพการ์ตูน และขั้นตอนการเขียนการ์ตูนพื้นฐานได ้

3. สามารถใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง รูปทรงเรขาคณิต สัดส่วน ในการเขียนภาพการ์ตูนได ้

4. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ปฏิบติังานเขียนภาพการ์ตูนไทยและสากลจากตน้แบบได ้

6. ปฏิบติังานเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการได ้

7. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าความสาํคญัของการเขียนภาพการ์ตูน นาํไปบูรณาการกบักลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อ่ืนๆ ได ้

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21202    รายวชิา  สนุกกบังานศิลปะ 2       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                          จํานวน  1.0  หน่วยกติ               

 

คําอธิบายรายวชิา 

 อธิบาย ความรู้เก่ียวกบัการเขียนการ์ตูน หลกัและวธีิการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเร่ือง การใชเ้ส้น สี รูปร่าง 

และรูปทรง การจดัภาพการ์ตูนประกอบเร่ือง 

 โดยฝึกปฏิบติัการเขียนภาพการ์ตูนตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเร่ือง สร้างสรรคง์าน

ดว้ยเทคนิคท่ีน่าสนใจ เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอ่ื้นดว้ยเกณฑง่์ายๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงผลงานของตนเอง 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ช่ืนชม มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีทกัษะและเห็นคุณค่า ในการ

เขียนภาพการ์ตูน ตามรูปแบบ ตามจินตนาการและการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเร่ือง สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัการเขียนภาพการ์ตูน การใชเ้ส้น สี รูปร่าง รูปทรงการจดัภาพการ์ตูนประกอบเร่ืองได ้

2. บอกหลกัและวธีิการเขียนภาพประกอบเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

3. ปฏิบติัการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเร่ืองได ้

4. ปฏิบติัการทาํงานกลุ่ม ระบบทีมร่วมกนัได ้อยา่งมีความสุข 

5. เห็นคุณค่าในการเขียนภาพการ์ตูนและไดช้ิ้นงานท่ีสมบูรณ์นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

 

ทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21203               รายวชิา  ดนตรีสากล 1                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                   จํานวน  1.0  หน่วยกติ               

 

คําอธิบายรายวชิา  

 ศึกษาเร่ืององคป์ระกอบของดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง

ดนตรี หลกัการฟังและวิเคราะห์เพลง หลกัการขบัร้องเพลงเบ้ืองตน้ ฝึกปฏิบติัการขบัร้องเพลงเด่ียวและการขบัร้อง

เพลงหมู่ ฝึกปฏิบติัการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สามารถอ่าน และเขียนโน้ตสากลเบ้ืองตน้ รวมถึงการใช้และบาํรุงรักษา

เคร่ืองดนตรี ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า นาํความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ีตนเองถนดัและสนใจ

ไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองคป์ระกอบของดนตรีสากลได ้ 

2. จาํแนกองคป์ระกอบของดนตรีได ้

3. วเิคราะห์องคป์ระกอบของดนตรีได ้

4. บอกเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในดนตรีสากลได ้

5. อ่าน และเขียนโนต้สากลในบนัไดเสียง C Major ได ้

6. บอกประเภทของเคร่ืองดนตรีสากลได ้

7. บอกหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรีสากลได ้

8. จดัประเภทของวงดนตรีสากลได ้

9. บอกลกัษณะของวงดนตรีสากลแต่ละประเภทได ้

10. บอกหลกัการฟังและวเิคราะห์บทเพลงท่ีตนช่ืนชอบได ้

11. บอกหลกัการขบัร้องเพลงเบ้ืองตน้ได ้

12. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงเด่ียวและหมู่ได ้

13. บอกส่วนประกอบและวธีิดูแลรักษาขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได ้

14. ปฏิบติัการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได ้

15. ปฏิบติัการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามโนต้สากลในบทเพลงง่ายๆ ได ้

16. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของดนตรีสากล 

 

รวมทั้งหมด  16   ผลการเรียนรู้ 

 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21204       รายวชิา  นาฏศิลป์ไทย 1                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                     จํานวน  1.0  หน่วยกติ               

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการแสดงออกทางนาฏศิลป์ โดยจินตนาการท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ  การ

เคล่ือนไหวร่างกายเพื่อส่ือความหมายและความรู้สึก  โดยใชห้ลกัสุนทรียะทางนาฏศิลป์  ตระหนกัในคุณค่ากิจกรรม

นาฏศิลป์  

  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อส่ือความหมาย  อารมณ์และความรู้สึกตามจินตนาการจาก

ความคิดสร้างสรรคข์องตนเองได ้

2. เขา้ใจและสามารถปฏิบติัท่าทางเลียนแบบกิริยาอาการของสัตว ์ โดยใชห้ลกัการเคล่ือนไหวร่างกายทาง

นาฏศิลป์ได ้

3. ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มในการฝึกหดัท่าทาง  การเคล่ือนไหวร่างกาย  โดยใชห้ลกัทางนาฏศิลป์ 

4. เขา้ใจและรู้คุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมไทย 

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21205       รายวชิา  นาฏศิลป์ไทย 2          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ         

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา  คน้ควา้  ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐาน  ภาษาท่า  และนาฏยศพัทเ์บ้ืองตน้  เพื่อให้เขา้ใจเร่ืองพื้นฐานทาง

นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น  การแสดงทอ้งถ่ิน  นาฏศิลป์มาตรฐาน  ตระหนกัในคุณค่าของกิจกรรมนาฏศิลป์  เพื่อบ่ง

บอกค่านิยม  ประเพณี  และวฒันธรรมไทย  

  

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจ สามารถปฏิบติัภาษาท่า และนาฏยศพัทเ์บ้ืองตน้ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียนนาฏศิลป์ได ้ถูกตอ้ง 

สวยงาม 

2. เขา้ใจในเร่ืองพื้นฐานทางดา้นนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พื้นบา้น  การแสดงทอ้งถ่ิน และนาฏศิลป์

มาตรฐาน 

3. เขา้ใจหลกั และวธีิการ  การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงอยา่งมีรูปแบบทางนาฏศิลป์ และส่ือความหมาย

โดยใชท้่าทางไดถู้กตอ้ง 

4. เขา้ใจ และเห็นคุณค่า  ช่ืนชมและสืบทอดความงาม  ประเพณี และวฒันธรรมไทย 

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21206    รายวชิา  ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                              จํานวน  1.0  หน่วยกติ            

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาทฤษฏีโน้ตสากลเบ้ืองต้น เคร่ืองหมายและคําสั่งทางดนตรี ประเภทของเคร่ืองดนตรี รู้จัก

ส่วนประกอบและการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี   ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากล อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน  โดยฝึกอ่านและปฏิบติัตาม

โนต้สากลเบ้ืองตน้ ปฏิบติัการบรรเลงเด่ียวตามบทเพลงง่ายๆ รวมถึงการใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรี  ดว้ยความช่ืน

ชมและเห็นคุณค่า นาํความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ีตนเองถนดัและสนใจไปประยุกต์ใช้กบักลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสมและถูกตอ้ง  มีความไพเราะเพลิดเพลิน ดว้ยความภาคภูมิใจ 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆได ้

2. บอกหลกัและวธีิปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลได ้     

3. เลือกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลท่ีตนเองถนดั  อยา่งนอ้ย  1  ชนิด 

4. บอกส่วนประกอบ  การถอด  ประกอบ  และเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีท่ีตนเองถนดัไดถู้กตอ้ง 

5. บอกช่ือและความหมายของตวัโนต้สากลเบ้ืองตน้ได ้

6. อธิบายลกัษณะและความหมายของสัญลกัษณ์ทางดนตรีได ้

7. อ่านและเคาะจงัหวะตามลกัษณะของตวัโนต้และตวัหยดุได ้ 

8. อ่านและปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามลกัษณะของตวัโนต้และตวัหยดุได ้  

9. บอกช่ือและระดบัเสียงของตวัโนต้ในกุญแจประจาํหลกัซอลได ้               

10. อ่านและปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามระดบัเสียงของโนต้สากลในกุญแจประจาํหลกัซอลได ้

11. อธิบายเคร่ืองหมายและคาํสั่งทางดนตรีได ้

12. อ่านและปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมายและคาํสั่งทางดนตรีได ้

13. อ่านและบรรเลงโนต้สากลท่ีบนัทึกเป็นบทเพลงง่ายๆ ได ้

14. สามารถบรรเลงบทเพลงโนต้สากลแบบเด่ียวหรือรวมวงไดอ้ยา่งนอ้ย  1 เพลง 

15. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัดนตรีสากล 

 

รวมทั้งหมด  15   ผลการเรียนรู้ 

 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21207    รายวชิา  ดนตรีสากล–ขับร้องสากล 1    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                              จํานวน  1.0  หน่วยกติ            

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเร่ืองประวติัความเป็นมาของดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีสากล โนต้สากลเบ้ืองตน้ และหลกัการขบัร้อง

เบ้ืองตน้ ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยสากลทั้งการขบัร้องเด่ียวและหมู่ เพื่อให้สามารถขบัร้องเพลงไดอ้ยา่งไพเราะ ถูก

ทาํนองจงัหวะและบนัเทิงอารมณ์ ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า นาํความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ี

ตนเองถนดัและสนใจไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสม 

   

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและประวติัความเป็นมาของดนตรีสากลโดยสงัเขปได ้

2. อธิบายองคป์ระกอบของดนตรีสากลได ้

3. จาํแนกประเภทและเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีสากลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. บอกช่ือและความหมายของตวัโนต้สากลได ้

5. ปฏิบติัการขบัร้องเด่ียวเพลงไทยสากลท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เพลง 

6. ปฏิบติัการขบัร้องหมู่เพลงไทยสากล  เพลงพระราชนิพนธ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 เพลง 

7. ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของดนตรีสากลและการขบัร้องเพลงประเภทต่างๆ 

 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21208    รายวชิา  ช่างเขียนลายไทย 1       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.0  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย ความเป็นมา ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย ลวดลายไทยเบ้ืองตนั การร่างภาพ ขั้นตอนการเขียนลาย

ไทย 

โดยการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้ และวธีิการใชสี้แบบไทยเพื่อใหมี้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนาํไปใชใ้นการสร้างงาน 

ศิลปะ อ่ืน ๆ ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความเป็นมา รูปแบบ ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย ขั้นตอนการเขียนลวดลายไทย เบ้ืองตนัได ้

 2.  บรรยายลกัษณะความแตกต่างของศิลปะไทย  

 3.  ปฏิบติัการเขียนลายไทยเบ้ืองตน้ได ้

 4.  เห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนลวดลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21209    รายวชิา  ช่างเขียนลายไทย 2       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.0  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย ความเป็นมา ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย ลวดลายไทยเบ้ืองตนั การร่างภาพ ขั้นตอนการเขียนลาย

ไทย 

โดยการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้ และวธีิการใชสี้แบบไทยเพื่อใหมี้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนาํไปใชใ้นการสร้างงาน 

ศิลปะ อ่ืน ๆ ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความเป็นมา รูปแบบ ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย ขั้นตอนการเขียนลวดลายไทย เบ้ืองตนัได ้

 2.  บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย และงานศิลปะของชาติตะวนัออก 

               และชาติตะวนัตกได ้

 3.  ปฏิบติัการเขียนลายไทยเบ้ืองตน้ได ้

 4.  เห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนลวดลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21210    รายวชิา  ศิลป์สร้างสรรค์ 1       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.0  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

ศึกษาการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนท่ีจะสร้างสรรคง์านออกมาเป็นผลงานศิลปะ

โดยมีพื้นฐานมาจากการไดส้ัมผสั รับรู้ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มจนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ

การคิดริเร่ิมในส่ิงท่ีแปลกใหม่เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองและสังคม ดงันั้นการริเร่ิมสร้างสรรคจึ์งเป็นการ

กระทาํใหก้า้วหนา้แปลกจากเดิมดีข้ึนงดงามยิง่ข้ึน เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะพื้นฐานในการ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ลกัษณะของจิตรกรรมและงานทศันศิลป์ประเภทอ่ืนๆประยุกตก์ารใชว้สัดุอุปกรณ์ให้

เหมาะสมกบัเร่ืองราว โดยการออกแบบตลอดจนการเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นเร่ืองการใฝ่รู้มุ่งมัน่ในการทาํงาน

จิตสาธารณะ มีวนิยั รักความเป็นไทยการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีความรู้ความเขา้ใจดา้นงานศิลปะ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายถึงประโยชน์ของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ชนิดต่างๆได ้

 2.  อธิบายหลกัวธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งสร้างสรรค ์

 3.  สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ได ้

 4.  สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์พื้นฐานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

 5.  สามารถวจิารณ์และบรรยายงานทศันศิลป์สร้างสรรคไ์ด ้

 

รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21211    รายวชิา  แกะสติ๊กเกอร์        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                        จํานวน  1.0  หน่วยกติ            

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสต๊ิกเกอร์ อธิบายความเป็นมา  กรรมวธีิการผลิต ประโยชน์ใชส้อย วเิคราะห์วาง

แผนการดาํเนินงาน การเลือกใชว้สัดุ – อุปกรณ์ ความรู้เก่ียวกบัการสลกัลาย กระจกดว้ย ครีม นํ้ากรด การลงสีเพน้ทก์

ระจก พร้อมทั้งเลือกลาย และการออกแบบลวดลาย ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ ความปลอดภยัและความประณีตในการ

ปฏิบติังาน 

 ฝึกปฏิบติัโดยเนน้ขั้นตอนกระบวนการการทาํงาน มีนิสัยรักการทาํงาน ขยนั ประหยดั รับผดิชอบ สมาธิ 

ประณีต รอบคอบ และเห็นคุณค่าของผลงาน 

 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในศิลปะงานกระจก การประกอบอาชีพและวจิารณ์งานของตนเองและผูอ่ื้น 

 

  

ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของสต๊ิกเกอร์ กระจกและแกว้ 

 2.  มีความรู้ความเขา้ใจกรรมวธีิการผลิตรวมทั้งประโยชน์ใชส้อยสวยงามของกระจกและแกว้ 

 3.  บอกวธีิปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความประณีตและความสวยงามได ้

 4.  สามารถเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และปฏิบติังานสลกัลายกระจกดว้ยนํ้ากรดได ้

 5.  สามารถเห็นคุณค่าและวจิารณ์งานของตนเองและผูอ่ื้นได ้

 

รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21212    รายวชิา  วงโยธวาทติ 1        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                        จํานวน  1.0  หน่วยกติ            

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความหมายและประวติัของวงโยธวาทิต  ฝึกปฎิบติัตามตวัโนต้  ดูแลรักษา ถอดประกอบเคร่ืองดนตรี  

ฝึกกาํหนดลมหายใจกบัการปฎิบติัเคร่ือง  ฝึกกาํหนดลมหายใจเขา้ออก  การประคบปาก การเป่าเสียงยาว  ตดัล้ินและ

โยงเสียง บรรเลงตามแบบฝึกเบ้ืองตน้  ฝึกบรรเลงเด่ียวและรวมวงในอตัราโนต้ตวัดาํ  เพื่อให้มีความรู้  มีทกัษะในการ

บรรเลงบรรเลงเด่ียวและรวมวง  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวงดนตรีโยธวาทิต 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ประวตัิและความหมายของวงโยธวาทิต 

2. มีทกัษะในการกําหนดและใช้ลมหายใจกบัการปฎิบตัเิคร่ืองดนตรี 

3. มีทกัษะในการกําหนดลมหายใจเข้าออก 

4. มีทกัษะในการประคบปาก 

5. มีทกัษะในการเป่าเสียงยาว  ตดัลิน้และโยงเสียง 

6. มีทกัษะในการดแูลและประกอบเคร่ือง 

7. มีทกัษะในการปฎิบตัติามตวัโน้ต 

8. มีทกัษะในการปฎิบตัเิคร่ืองดนตรีตามแบบฝึกหดัเบือ้งต้น 

9. บรรเลงเพลงเด่ียวและรวมวงในจงัหวะความเร็วไมเ่กินโน้ตตวัดํา 

 

รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21213    รายวชิา  วงโยธวาทติ 2        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                        จํานวน  1.0  หน่วยกติ            

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเร่ืองบนัไดเสียง ฝึกปฎิบติัตามบนัไดเสียง ฝึกบรรเลงเด่ียวและรวมวงความเร็วไม่เกินเขบ็ตหน่ึงชั้น  

อ่านโน้ตและปฎิบติัตามโน้ตประจุดและโยงเสียงอตัราเขบ็ตสองชั้น  ฝึกบรรเลงเด่ียวและรวมวงเพลงเกียรติยศ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ  ฝึกระเบียบแถวและเดินบรรเลง เพื่อให้มีทกัษะในการบรรเลงเพลงทุกประเภท เห็นประโยชน์

และคุณค่าของวงโยธวาทิต 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเร่ืองบนัไดเสียงตา่งๆ 

2. ปฏิบตัิการไลเ่สียงตามบนัไดเสียงได้   

3. มีทกัษะบรรเลงจงัหวะความเร็วไมเ่กินเขบ็ตหนึง่ชัน้ 

4. บรรเลงในจงัหวะความเร็วไม่เกินเขบ็ตสองชัน้ 

5. อา่นโน้ตและปฎิบตัิตามโน้ตประจดุและโน้ตโยงเสียงได้ 

6. บรรเลงเด่ียวและรวมวงเพลงเกียรติยศประกอบพิธีการตา่ง ๆ 

7. บรรเลงรวมวงเพลงทกุประเภทได้ 

8. ปฏิบตัิตามระเบียบแถวและเดนิบรรเลงได้ 

 

รวมทั้งหมด  8   ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21214    รายวชิา  นาฏศิลป์พืน้ฐาน       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  0.5  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาคน้ควา้ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยในเร่ืองนาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละคร  ภาษาท่า  

การตีบท  การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ วิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พื้นบา้น  

หลกัในการชมการแสดง  การปฏิบติัของผูแ้สดง และผูช้ม  ประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ การพฒันารูปแบบของการแสดง 

อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูช้มบทบาทและหน้าท่ีฝ่ายต่างๆในการจดัการแสดง การสร้างสรรค์

กิจกรรมการแสดงท่ีสนใจโดยแบ่งฝ่าย และหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาคน้ควา้เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยในเร่ืองนาฏยศพัท ์ ศพัทท์างการละคร ภาษาท่า 

การตีบท 

2. เคล่ือนไหวร่างกายท่ีแสดงออกส่ือทางอารมณ์ได ้

3. วเิคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบา้น 

4. รู้หลกัในการชมการแสดงการปฏิบติัตนของผูแ้สดงและผูช้ม 

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 21215    รายวชิา  นาฏศิลป์พืน้เมือง       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  0.5  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาคน้ควา้ เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคของไทย ศิลปะการละเล่น ระบาํ รํา ฟ้อน อนัเกิด

จากภูมิปัญญาผสมผสานกับความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ิน 

รวมเขา้ดว้ยกนัทางดา้นลีลาท่ารํา การแต่งกาย ดนตรี และอุปกรณ์การแสดง โดยมุ่งแสดงเพื่อความสนุกสนาน ร่ืนเริง 

พกัผอ่นหยอ่นใจและความรักความสามคัคีในหมู่คณะ 

 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาคน้ควา้เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานทางดา้นนาฏศิลป์พื้นเมือง 

2. ศึกษาคน้ควา้ ศิลปะการละเล่น ระบาํ รํา ฟ้อน ของนาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้     ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได ้

3. วเิคราะห์รูปแบบการแสดงพื้นเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ินได ้

4. เขา้ใจลกัษณะรูปแบบ การแต่งกาย ดนตรี อุปกรณ์การแสดง ในการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภาคได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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คาํอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิาเพิม่เตมิ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22201    รายวชิา  สนุกกบังานศิลปะ 3       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                      จํานวน  1.0  หน่วยกติ       

 

คําอธิบายรายวชิา 

 อธิบาย บรรยายหลกัการเขียนภาพทิวทศัน์ ทศันียภาพ การจดัภาพ การใหน้ํ้าหนกัแสงเงา ทฤษฎีสี วสัดุ

อุปกรณ์ คุณสมบติัของสีนํ้า (สีโปสเตอร์) 

 โดยการฝึกปฏิบติัสร้างสรรคก์ารเขียนภาพทิวทศัน์จากตน้แบบ และของจริงดว้ยสีนํ้า (สีโปสเตอร์) เพื่อมี

ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏิบติังาน วเิคราะห์ วจิารณ์งานของตนเอง และผูอ่ื้นตามหลกัการวจิารณ์ 

 นกัเรียนเห็นคุณค่าของงานท่ีปฏิบติัและนาํไปใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัการการเขียนภาพ การจดัภาพ การใชน้ํ้าหนกัแสงเงา ทฤษฎีสี วสัดุอุปกรณ์ คุณสมบติั 

      ของสีนํ้า (สีโปสเตอร์) ได ้

2. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ ในการเขียนภาพไดเ้หมาะสม 

3. ปฏิบติังานการเขียนภาพจากตน้แบบได ้

4. ปฏิบติังานการเขียนภาพทิวทศัน์จากของจริงได ้

5. ปฏิบติังานการเขียนภาพทิวทศัน์จากจินตนาการได ้

6. วจิารณ์งานของตนเอง และผูอ่ื้นไดต้ามหลกัการวจิารณ์ได ้

7. เห็นคุณค่าของผลงาน 

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22202    รายวชิา  สนุกกบังานศิลปะ 4       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                          จํานวน  1.0  หน่วยกติ               

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบายคุณสมบติัของสีไม ้เทคนิควธีิการวาดภาพระบายสีไม ้การเลือกวสัดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพ ระบายสี

ไม ้การระบายสีไมแ้บบใส่นํ้าหนกัสีแบบกลมกลืน แบบเนน้นํ้าหนกัแสงเงา 

 โดยการฝึกปฏิบติัการวาดภาพระบายสีดว้ยหุ่นน่ิง การวาดภาพระบายสีภาพดอกไม ้กลว้ยไม ้เพื่อนาํไปสู่การ

สร้างสรรคผ์ลงานตามความถนดัของตนเองหรือสร้างผลงานตามจินตนาการ 

 นกัเรียนซาบซ้ึงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะของตนเองและผูอ่ื้น นาํความรู้ทกัษะ

ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนัและกลุ่มสาระอ่ืนๆ 

   

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายคุณสมบติัของสีไม ้เทคนิควธีิการวาดภาพระบายสีไมแ้บบเนน้นํ้าหนกัแสงเงาได ้

2. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ ในการวาดภาพสีไมไ้ด ้

3. บอกวธีิใช ้ดูแล รักษาวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งและปลอดภยั 

4. ปฏิบติัการวาดภาพหุ่นน่ิงและระบายสีไมแ้บบใส่นํ้าหนกัสีแบบกลมกลืนได ้

5. ปฏิบติัการวาดภาพดอกไมแ้ละระบายสีไมแ้บบเนน้นํ้าหนกัแสงเงาได ้

6. เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะของตนเองและผูอ่ื้น นาํความรู้ทกัษะท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนัและกลุ่ม 

      สาระอ่ืน ๆ 

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22203            รายวชิา  ดนตรีสากล 2            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                  จํานวน  1.0  หน่วยกติ    

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล   องคป์ระกอบของดนตรีสากล  หลกัการฟังเพลง  ดนตรีสากลกบัพิธี

การและการบาํบดั  หลกัการขบัร้องเพลง   ฝึกปฏิบติัการขบัร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อให้สามารถขบัร้อง

เพลงไดอ้ยา่งไพเราะ ถูกตอ้งตามทาํนองจงัหวะและบนัเทิงอารมณ์ 

 ฝึกปฏิบติัการอ่าน เขียน ร้องโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง   แต่งเพลงสั้นและบนัทึกโนต้สากลง่ายๆ

ในอตัราจงัหวะ 4/4  ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า  นาํความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ีตนเองถนดั

และสนใจไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองคป์ระกอบของดนตรีได ้

2. บอกหลกัการฟัง  และวเิคราะห์บทเพลงท่ีตนช่ืนชอบตามองคป์ระกอบของดนตรีสากลได ้

3. อธิบายความหมายของดนตรีสากลกบัพธีิการต่างๆได ้

4. อธิบายความหมายของดนตรีสากลกบัการบาํบดัได ้

5. สามารถขบัร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากลไดอ้ยา่งนอ้ยประเภทละ 1 เพลง 

6. อ่าน  เขียนโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียงได ้

7. แต่งเพลงสั้นและบนัทึกโนต้สากลง่ายๆในอตัราจงัหวะ  4/4  ไดอ้ยา่งนอ้ย  4  หอ้งเพลง 

 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22204       รายวชิา  นาฏศิลป์ไทย 3        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                            จํานวน  1.0  หน่วยกติ    

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงทกัษะนาฏศิลป์พื้นฐาน  การแสดงทอ้งถ่ิน  ปฏิบติัท่ารํา  รําวงมาตรฐาน  เขา้ใจและ

แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด  ช่ืนชม  เห็นคุณค่า  ประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัของกิจกรรมนาฏศิลป์  เพื่อบ่งบอกค่านิยม  ประเพณี  และวฒันธรรมไทย  

  

ผลการเรียนรู้ 

1. เคล่ือนไหวร่างกาย  เพื่อส่ือความหมายตามรูปแบบนาฏศิลป์มาตรฐานได ้

2. ปฏิบติัท่ารํา  รําวงมาตรฐานและการแสดงระบาํวฒันธรรมทอ้งถ่ินได ้

3. ปฏิบติัท่ารํา  เตน้  ตามหลกัการแสดงทางนาฏศิลป์  อารมณ์และความรู้สึกมาประกอบในการใช้

ชีวติประจาํวนัได ้

 

รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22205        รายวชิา  นาฏศิลป์ไทย 4         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                             จํานวน  1.0  หน่วยกติ           

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาค้นควา้และปฏิบติัเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ระบาํ

เบด็เตล็ด  นาฏศิลป์พื้นบา้น  การแสดงทอ้งถ่ิน  ระบาํวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  หลกัในการชมการแสดง  การพฒันารูปแบบ

ของการแสดง  ฝึกปฏิบติัการคิด ประดิษฐท์่ารํา  สร้างสรรคก์ารแสดง  วเิคราะห์  วจิารณ์และตระหนกัในคุณค่าของการ

จดักิจกรรมนาฏศิลป์  เพื่อบ่งบอกค่านิยม  ประเพณี  และวฒันธรรม  

  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัท่ารํา  ชุด  ระบาํเบด็เตล็ด  ระบาํวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนาฏศิลป์มาตรฐานได ้

2. ประดิษฐท์่ารําประกอบการแสดงในชุดการแสดงสั้นๆตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

3. รู้หลกัและวธีิชมการแสดง  วิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงได ้

 

รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22206    รายวชิา  ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                  จํานวน  1.0  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากล เคร่ืองเป่าสากล โน้ตสากลเบ้ืองตน้ เคร่ืองหมายแปลงเสียงบนัได

เสียงเมเจอร์และโครมาติค ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดัอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน โดยฝึกอ่านและปฏิบติัตามโน้ต

สากลท่ีกาํหนดให้ ปฏิบติัการบรรเลงเด่ียวตามบทเพลงง่ายๆ บรรเลงเด่ียวบทเพลงท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 1 เพลง   รวมถึง

การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรี  ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า นาํความรู้และวธีิการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ี

ตนเองถนัดและสนใจไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสมและถูกต้อง  มีความไพเราะ

เพลิดเพลิน ดว้ยความภาคภูมิใจ 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดได ้

2. ปฏิบติัการถอด และการประกอบเคร่ืองดนตรีได ้

3. อธิบายและปฏิบติัการดูแลเคร่ืองดนตรีได ้

4. เลือกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลท่ีตนเองถนดั  อยา่งนอ้ย  1  ชนิด 

5. ปฏิบติัการจบัเคร่ืองดนตรีในท่านัง่เป่า และท่ายนืเป่าได ้

6. ปฏิบติัการจรดปาก การป้อนลม การเป่าออกเสียง การควบคุมลมหายใจได ้

7. ปฏิบติัตามแบบฝึกขั้นพื้นฐานได ้

8. ปฏิบติัการบรรเลงเด่ียวได ้

9. ปฏิบติัการบรรเลงตามกลุ่มแต่ละประเภทได ้

10. ปฏิบติัการบรรเลงรวมวงได ้

11. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัดนตรีสากล 

 

รวมทั้งหมด  11   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22207    รายวชิา  ดนตรีสากล-ขับร้องสากล 2    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                  จํานวน  1.0  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืององค์ประกอบของดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล 

เคร่ืองดนตรีสากลในกลุ่มประเทศอาเซียน และหลกัการขบัร้องเบ้ืองตน้ ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยสากล เพลงไทย

ลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งการขบัร้องเด่ียวและหมู่ การขบัร้องประกอบดนตรี และการขบัร้องประกอบท่าทาง 

เพื่อให้สามารถขบัร้องเพลงไดอ้ยา่งไพเราะ ถูกทาํนองจงัหวะและบนัเทิงอารมณ์ ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า  นาํ

ความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ีตนเองถนดัและสนใจไปประยุกต์ใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตาม

ความเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. จาํแนกองคป์ระกอบของดนตรีสากลได ้

2. วเิคราะห์องคป์ระกอบของดนตรีได ้

3. บอกลกัษณะและจาํแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีสากลได ้

4. บอกหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรีสากลได ้

5. บอกลกัษณะและจาํแนกประเภทของวงดนตรีสากลได ้

6. บอกช่ือและลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้

7. ปฏิบติัการขบัร้องเด่ียวเพลงไทยสากลท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เพลง 

8. ปฏิบติัการขบัร้องหมู่เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

9. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงเด่ียวประกอบดนตรีได ้

10. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงไทยสากลประกอบท่าทางได ้อยา่งนอ้ย 1 เพลง 

11. ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของดนตรีสากล 

 

รวมทั้งหมด  11   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22208    รายวชิา  ช่างเขียนลายไทย 3       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย ความเป็นมา ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย การร่างภาพ การจดัองคป์ระกอบ การใชสี้แบบไทย 

โดยการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้ และวธีิการใชสี้แบบไทยเพื่อใหมี้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนาํไปใชใ้นการสร้างงาน 

ศิลปะ อ่ืน ๆ ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความเป็นมา รูปแบบ ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย ขั้นตอนการเขียนลายไทย เบ้ืองตนัได ้

 2.  บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย และงานศิลปะของชาติตะวนัออก 

                   และชาติตะวนัตกได ้

 3.  ปฏิบติัการเขียนลายไทยเบ้ืองตน้ได ้

 4.  เห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22209    รายวชิา  ช่างเขียนลายไทย 4       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย ความเป็นมา ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย การร่างภาพ การจดัองคป์ระกอบ การใชสี้แบบไทย 

โดยการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้ และวธีิการใชสี้แบบไทยเพื่อใหมี้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนาํไปใชใ้นการสร้างงาน 

ศิลปะ อ่ืน ๆ ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความเป็นมา รูปแบบ ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย ขั้นตอนการเขียนลายไทย เบ้ืองตนัได ้

 2.  บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย และงานศิลปะของชาติตะวนัออก 

               และชาติตะวนัตกได ้

 3.  ปฏิบติัการเขียนลายไทยเบ้ืองตน้ได ้

 4.  เห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22210    รายวชิา  อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของเพลงไทยลูกทุ่ง การอนุรักษเ์พลงไทยลูกทุ่ง เทคนิคการออกเสียงและการ              ร

�องเพลง การออกอกัขระและสาํเนียง การแสดงท�าทางประกอบ ลกัษณะวธีิสร�างอารมณ�การพูดและการขบัร

�องเพลงไทยลูกทุ�ง โดยการร�องเด่ียว ร�องหมู� หลกัการปฏิบติัตน ฝ�กการบริหารร�างกาย ในการออก

เสียง หายใจเข�าออกและควบคุมอวยวะในการออกเสียง การอ่านโนต้ ทาํนอง เน้ือร�อง ขบัร�องเพลงไทยลูกทุ

�ง โดยการร�องเด่ียว                ร�องหมู� ร�องประกอบดนตรี แสดงท�าทางและสร�างอารมณ�ใน

เสียงเพลงให�ตรงกบัเน้ือหาของเพลง เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจ มีวินยั ใฝ�รู�ใฝ�เรียน มุ�งมัน่ใน

การทาํงาน และมีทกัษะเก่ียวกบัลกัษณะ และคุณสมบติัของเสียง สามารถ ขบัร�องเพลงประกอบดนตรีได�อย�าง

มีความสุขในการเรียน นาํภูมิป�ญญาท�องถ่ินมาผสมผสานได�อย�างกลมกลืนและเห็นคุณค�าเกิดความช่ืน

ชม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลกัษณะของเพลงไทยลกูทุง่ได้ 

2. บอกหลกัการอนรัุกษ์เพลงไทยลกูทุง่ได้ 

3. อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียงและการขบัร�องเพลงเบือ้งต�นได้ 

4. ปฏิบตัิการขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่ได้ 

5. ปฏิบตัิการขบัร�องเพลงเด่ียวและประกอบดนตรีได� 

6. ปฏิบตัิการขบัร�องเพลงหม�ูและประกอบดนตรีได้ 

7. แสดงท�าทางประกอบเพลงไทยลกูทุง่ได้ 

8. ร�วมจดัการแสดงการขบัร�องเพลง และการขบัร้องเพลงประกอบท่าทางได้ 

9. ช่ืนชมและเห็นคณุคา่ของการขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่ 

 

รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22211    รายวชิา  จิตรกรรม       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  0.5  หน่วยกติ         

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาอธิบาย บรรยาย วเิคราะห์ ความรู้พื้นฐานของหลกัการเขียนภาพ ทฤษฎีและองคป์ระกอบศิลป์คุณสมบติั

ของสีนํ้า วสัดุ อุปกรณ์ การวาดภาพสีนํ้า ฝึกปฏิบติัเทคนิควธีิการระบายสีโปสเตอร์ขั้นพื้นฐานแบบต่างๆการใชแ้ละ

บาํรุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์การเขียนภาพในรูปแบบต่างๆ เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

 ฝึกปฏิบติังานการสร้างสรรค ์การระบายสีโปสเตอร์ และวธีิการลงนํ้าหนกั แสงและเงา การเขียนภาพประเภท

ต่างๆ 

 โดยมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระสะทอ้นเห็นถึง

คุณค่าในงานศิลปะ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายและวเิคราะห์หลกัการเขียนภาพเบ้ืองตน้ได ้

 2.  รู้และเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์และสามารถนาํไปใชใ้นการเขียนภาพได ้

 3.  มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์และกระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

 4.  มีทกัษะสร้างสรรคง์านจิตรกรรมดว้ยสีโปสเตอร์ 

 5.  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระสะทอ้นเห็นถึงคุณค่าในงานศิลปะ 

 

รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22212    รายวชิา  ศิลป์สร้างสรรค์ 2       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนท่ีจะสร้างสรรคง์านออกมาเป็นผลงานศิลปะ

โดยมีพื้นฐานมาจากการไดส้ัมผสั รับรู้ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มจนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ

การคิดริเร่ิมในส่ิงท่ีแปลกใหม่เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองและสังคม ดงันั้นการริเร่ิมสร้างสรรคจึ์งเป็นการ

กระทาํใหก้า้วหนา้แปลกจากเดิมดีข้ึนงดงามยิง่ข้ึน เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะพื้นฐานในการ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ลกัษณะของจิตรกรรมและงานทศันศิลป์ประเภทอ่ืนๆประยุกตก์ารใชว้สัดุอุปกรณ์ให้

เหมาะสมกบัเร่ืองราว โดยการออกแบบตลอดจนการเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นเร่ืองการใฝ่รู้มุ่งมัน่ในการทาํงาน

จิตสาธารณะ มีวนิยั รักความเป็นไทยการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีความรู้ความเขา้ใจดา้นงานศิลปะ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายถึงประโยชน์ของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ชนิดต่างๆได ้

 2.  อธิบายหลกัวธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งสร้างสรรค ์

 3.  สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ได ้

 4.  สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์พื้นฐานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

 5.  สามารถวจิารณ์และบรรยายงานทศันศิลป์สร้างสรรคไ์ด ้

 

รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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โครงสร้างรายวชิา  การขับร้องและจินตลลีา   รหัสวชิา   ศ22213 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวชิาเพิม่เติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 22213    รายวชิา  การขับร้องและจินตลลีา       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการขบัร้องเพลงเบ้ืองตน้ เทคนิคการออกเสียง การออกอกัขระและสําเนียงในการร้องเพลง 

การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อส่ือความหมายและความรู้สึก  โดยใช้หลกั

สุนทรียะทางนาฏศิลป์ การแสดงท่าทางประกอบเพลง การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง  ฝึกใชจิ้นตนาการในการ

ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงและฝึกปฏิบติัการแสดงท่าทางประกอบเพลงและสร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบ

ต่าง ๆ ปฏิบติัการขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากลและหรือเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแสดงจินตลีลาประกอบ

เพลง สามารถขบัร้องเพลงประกอบดนตรีไดอ้ยา่งมีความสุขในการเรียนประยุกตใ์ชน้าฏศิลป์ในชีวิตประจาํวนั รวมทั้ง

พฒันารูปแบบการแสดง นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสานไดอ้ยา่งกลมกลืน ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลกัการขบัร้องเพลงเบือ้งต้นได้ 

2. อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง การออกอกัขระและสําเนียงในการร้องเพลงได้ 

3. เข้าใจหลกั และวิธีการ  การใช้ภาษาทา่ประกอบเพลงอยา่งมีรูปแบบทางนาฏศลิป์ และส่ือความหมายโดย

ใช้ทา่ทางได้ถกูต้อง 

4. ปฏิบตัิการขบัร้องและแสดงทา่ทางประกอบเพลงท่ีเลา่เร่ืองเก่ียวกบัท้องถ่ินของตนได้ 

5. ปฏิบตัิการขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากลและหรือเพลงไทยลกูทุง่ประกอบดนตรีได้ 

6. ปฏิบตัิการขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และหรือเพลงไทยลกูทุง่ พร้อมแสดงจินตลีลาประกอบเพลงได้ 

7. ประดษิฐ์ทา่ทางประกอบเพลงในการแสดงกิจกรรมดนตรี  ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ

ตนเองได้ 

 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิาเพิม่เตมิ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       142 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23201    รายวชิา  สนุกกบังานศิลปะ 5       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                          จํานวน  1.0  หน่วยกติ            

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย หลกัการในการออกแบบการเขียนรูปในแบบต่างๆ การใชน้ํ้าหนกัแสงเงา ทฤษฎีสี ความกลมกลืน และ

ความสมดุลในการจดัองคป์ระกอบในการออกแบบใหถู้กตอ้ง ตลอดจนการวาง เน้ือหาในการสร้างสรรค ์ใหมี้ระบบ มี

ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏิบติังาน วิเคราะห์ วจิารณ์งานของตนเอง และผูอ่ื้นตามหลกัการวจิารณ์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัในการออกแบบ การจดัภาพ ความเหมาะสมกลมกลืนได ้

2. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ ในการออกแบบไดเ้หมาะสม 

3. ปฏิบติังานในการออกแบบจากตน้แบบได ้

4. ปฏิบติังานการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้

5. วจิารณ์งานของตนเอง และผูอ่ื้นไดต้ามหลกัการวจิารณ์งานได ้

6. เห็นคุณค่าในผลงานท่ีปฏิบติัได ้

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       143 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23202    รายวชิา  สนุกกบังานศิลปะ 6               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                             จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย หลกัการในการออกแบบการป้ัน ลกัษณะใดจึงเรียนวา่ เป็นงานศิลปะวจิิตรศิลป์ สาขาทศันศิลป์ แขบง

ประติมากรรมท่ีเนน้ความสวยงาม ดงันั้น การป้ันท่ีเก่ียวขอ้งกบัแขนงประติมากรรมจึงสร้างสรรคก์นัมาเพื่อ สนอง

ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ดา้นความเช่ือ ศาสนา 

ความหมายของการป้ัน (Modeling) หมายถึง กระบวนการการบวกการลบในงานประติมากรรม จึงเกิดเป็น

รูปทรงของผลงานได ้๓ ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทนูนตํ่า ประเภทนูนสูง และประเภทลอยตวั รูปแบบการป้ันมี ๒ 

รูปแบบคือ รูปแบบเหมือนจริงและรูปแบบจินตนาการ 

ฝึกปฏิบติังานป้ันแหล่งท่องเทียวชุมพร  

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัในการออกแบบ งานป้ันได ้

2. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ ในการออกแบบงานป้ันไดเ้หมาะสม 

3. ปฏิบติังานในการออกแบบงานป้ันนูนตํ่า 

4. ปฏิบติังานในการออกแบบงานป้ันนูนสูง 

5. ปฏิบติังานในการออกแบบงานป้ันลอยตวั 

6. วจิารณ์งานของตนเอง และผูอ่ื้นไดต้ามหลกัการวจิารณ์งานได ้

7. เห็นคุณค่าในผลงานท่ีปฏิบติัได ้

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       144 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23203       รายวิชา  ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง 1       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                  จํานวน  1.0  หน่วยกติ  

 

คําอธิบายรายวชิา  

 การปฏิบติัรวมวงเป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้นกัเรียนนาํความสามารถท่ีไดฝึ้กซ้อมเด่ียวมาปรับสภาพตามบทบาท

ของวงดนตรีแต่ละประเภท  ไดบ้รรเลงร่วมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   มุ่งพฒันาความสามารถในการบรรเลงรวมวง  

การปรับตนให้เขา้กบักลุ่มและการฝึกระเบียบวินยัของการบรรเลงร่วม   ฝึกปฏิบติัการแต่งบทเพลงสั้นๆ จงัหวะง่ายๆ  

การสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถทางดนตรี  การจดักิจกรรมการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยบูรณาการกบั

สาระการเรียนรู้อ่ืน  การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี   มีความรู้ความเขา้ใจและบรรเลงดนตรีสากลไดถู้กตอ้งเกิดความ

ไพเราะและเพลิดเพลิน 

   

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลกัการแต่งเพลงเบ้ืองตน้ได ้

2. แต่งเพลงสั้นๆ จงัหวะง่ายๆ และนาํมาปฏิบติัได ้

3. บอกหลกัการปฏิบติัดนตรีสากล การปฏิบติัรวมวง และการเป็นนกัดนตรีท่ีดีได ้

4. สามารถฝึกปฏิบติัการรวมวงและการบรรเลงดนตรีร่วมกนัเป็นหมู่คณะได ้

5. ปฏิบติัการบรรเลงตามบทเพลงง่ายๆได ้

6. บรรเลงรวมวงบทเพลงท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 2 เพลง  

7. สร้างเกณฑก์ารประเมินความสามารถทางดนตรีอยา่งง่ายๆได ้

8. บอกหลกัการจดัการแสดงดนตรีท่ีถูกตอ้งได ้

9. จดักิจกรรมการแสดงดนตรีและการขบัร้องเพลงท่ีช่ืนชอบได ้

10. ประเมิน  พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเองและเพื่อนๆ  หลงัจากการฝึกปฏิบติัได ้

11. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัดนตรีสากล 

 

รวมทั้งหมด  11   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       145 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23204         รายวชิา  นาฏศิลป์ไทย 5              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                               จํานวน  1.0  หน่วยกติ             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาคน้ควา้  เพื่อให้ทราบถึงทกัษะการแสดง  ฝึกปฏิบติัทกัษะทางดา้นนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์มาตรฐาน  

ระบาํ  รํา  ฟ้อน  ละครสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน  การบริหารจดัการแสดง  ความสัมพนัธ์ของละครกบัชีวิต  สังคม และ

วฒันธรรมในชีวติประจาํวนั  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ฝึกปฏิบติัท่ารําเพลงประเภท  ระบาํ  รํา  ฟ้อน  และการแสดงทอ้งถ่ิน  ระบาํวฒันธรรมทอ้งถ่ินได ้

2. สามารถเลือกสรรองคป์ระกอบต่างๆทางการละครในการสร้างผลงาน  ละครขนาดสั้น  เพื่อส่ือเร่ืองราว

และสาระสาํคญัในละครได ้

3. แสดงละครสร้างสรรคท่ี์เกิดจากการจินตนาการ  บทบาทสมมติ  ประยกุตใ์ชต้ามความถนดัของตน  ให้

สอดคลอ้งตามเป้าหมายของละครสร้างสรรคไ์ด ้

 

รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       146 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23205         รายวชิา  นาฏศิลป์ไทย 6               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                   จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเพือ่ใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  เห็นคุณค่านาฏศิลป์ท่ี

เป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สืบสานนาฏศิลป์ในการอนุรักษแ์ละเผยแพร่  

  

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการสืบสานนาฏศิลป์ในการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์  ชีวติและสังคม 

2. แสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรคแ์ละเห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระ  ช่ืนชม

และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

3. สามารถปฏิบติัท่ารํา  ระบาํ  รํา  ฟ้อน  และออกงานการแสดงจริงได ้

 

รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ23206    รายวชิา  ดนตรีสากล 3         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.0  หน่วยกติ                

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเร่ืองวิวฒันาการของดนตรีสากลในยุคสมยัต่างๆ อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม การ

เลือกใชอ้งค์ประกอบในการสร้างสรรคบ์ทเพลงและงานดนตรีสากล วงดนตรีสากล หลกัการปฏิบติัดนตรีสากลและ

การเป็นนกัดนตรีท่ีดี หลกัการประพนัธ์เพลงอยา่งง่าย การขบัร้องและบรรเลงดนตรีสากล หลกัการจดัการแสดงดนตรี

ในโอกาสต่างๆ 

 ฝึกปฏิบติัทางดนตรีเก่ียวกบัเทคนิค และการแสดงออกในการขบัร้องเพลงเด่ียวและเพลงหมู่ การบรรเลง

ดนตรี  การแต่งบทเพลงสั้ นๆ จงัหวะง่ายๆ  การจดักิจกรรมการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยบูรณาการกบัสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ซาบซ้ึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านดนตรีอย่างอิสระสร้างสรรค์ ช่ืนชมและเห็นคุณค่า นําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายววิฒันาการของดนตรีสากลแต่ละยคุสมยัได ้

2. อธิบายเก่ียวกบัอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคมได ้

3. วเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานดนตรีสากลได ้

4. จาํแนกวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได ้

5. อ่านและเขียนโนต้สากลเบ้ืองตน้ได ้

6. บอกหลกัการปฏิบติัดนตรีสากลและการเป็นนกัดนตรีท่ีดีได ้ 

7. อธิบายหลกัของการขบัร้องเพลงเด่ียวและหมู่ได ้

8. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงเด่ียวและหมู่ได ้

9. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงหมู่ประกอบดนตรีได ้

10. บอกหลกัการประพนัธ์เพลงอยา่งง่ายและแต่งเพลงสั้นๆ ได ้

11. บอกลกัษณะของการบรรเลงดนตรีเด่ียวและรวมวงได ้

12. ปฏิบติัการบรรเลงดนตรีเด่ียวและ/หรือรวมวงได ้

13. บอกหลกัการจดัการแสดงดนตรีท่ีถูกตอ้งและจดักิจกรรมการแสดงดนตรีได ้

14. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัทกัษะดนตรีสากล      

  

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รวมทั้งหมด  14   ผลการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ23207    รายวชิา  ดนตรีสากล-ขับร้องสากล 3         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จํานวน  1.0  หน่วยกติ                

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม ประวติัดนตรีตะวนัตกยุคสมยัต่างๆ องคป์ระกอบของ

ดนตรีสากล วงดนตรีสากล และการเป็นนักดนตรีท่ีดี การฟังและการขบัร้องเพลง การเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

หลกัการจดัการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ 

 ฝึกปฏิบติัทางดนตรีเก่ียวกบัเทคนิค และการแสดงออกในการขบัร้องเพลงเด่ียวและเพลงหมู่ การขบัร้อง

เพลงประกอบดนตรี การคิดสร้างสรรคแ์ละแสดงท่าทางประกอบเพลง  การจดักิจกรรมการแสดงการขบัร้องเพลงท่ี

เหมาะสมโดยบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ซาบซ้ึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้นดนตรีอยา่งอิสระสร้างสรรค ์

ช่ืนชมและเห็นคุณค่า นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคมได ้

2. เขา้ใจและอธิบายววิฒันาการของดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่างๆ ได ้

3. วเิคราะห์องคป์ระกอบของดนตรีสากลได ้

4. จดัวงดนตรีสากลประเภทต่างๆได ้

5. บอกหลกัการเป็นนกัดนตรีท่ีดีได ้

6. บอกหลกัการปฏิบติัดนตรีสากลและการเป็นนกัดนตรีท่ีดีได ้ 

7. เขา้ใจหลกัการฟังเพลงและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟังได ้

8. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงเด่ียวได ้

9. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงหมู่ได ้

10. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงประกอบดนตรีได ้

11. คิดสร้างสรรคแ์ละแสดงท่าทางประกอบเพลงได ้

12. ปฏิบติัการขบัร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลงได ้

13. จดักิจกรรมการแสดงการขบัร้องเพลงได ้

14. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัทกัษะทางดนตรี      

 

รวมทั้งหมด  14   ผลการเรียนรู้ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23208    รายวชิา  ช่างเขียนลายไทย 5       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย ความเป็นมา ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย การร่างภาพ การจดัองคป์ระกอบ การใชสี้แบบไทย 

โดยการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้ และวธีิการใชสี้แบบไทยเพื่อใหมี้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนาํไปใชใ้นการสร้างงาน 

ศิลปะ อ่ืน ๆ ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความเป็นมา รูปแบบ ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย ขั้นตอนการเขียนลายไทย เบ้ืองตนัได ้

 2.  บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย และงานศิลปะของชาติตะวนัออก 

                   และชาติตะวนัตกได ้

 3.  ปฏิบติัการเขียนลายตวัละครไทยเบ้ืองตน้ได ้

 4.  เห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       150 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23209    รายวชิา  ช่างเขียนลายไทย 6       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบาย ความเป็นมา ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย การร่างภาพ การจดัองคป์ระกอบ การใชสี้แบบไทย 

โดยการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้ และวธีิการใชสี้แบบไทยเพื่อใหมี้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนาํไปใชใ้นการสร้างงาน 

ศิลปะ อ่ืน ๆ ได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความเป็นมา รูปแบบ ลกัษณะทัว่ไปของลายไทย ขั้นตอนการเขียนลายไทย เบ้ืองตนัได ้

 2.  บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย และงานศิลปะของชาติตะวนัออก 

               และชาติตะวนัตกได ้

 3.  ปฏิบติัการเขียนลายตวัละครไทยประกอบได ้

 4.  เห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนลายไทยและนาํไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23210    รายวชิา  ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง 2       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

 การปฏิบติัรวมวงเป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้นกัเรียนนาํความสามารถท่ีไดฝึ้กซ้อมเด่ียวมาปรับสภาพตามบทบาท

ของวงดนตรีแต่ละประเภท  ไดบ้รรเลงร่วมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งพฒันาความสามารถในการบรรเลงรวมวง  

การปรับตนให้เขา้กบักลุ่มและการฝึกระเบียบวินยัของการบรรเลงร่วม  ฝึกปฏิบติัการแต่งบทเพลงสั้ นๆ จงัหวะง่ายๆ  

การสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถทางดนตรี  การจดักิจกรรมการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยบูรณาการกบั

สาระการเรียนรู้อ่ืน การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี มีความรู้ความเขา้ใจและบรรเลงดนตรีสากลไดถู้กตอ้งเกิดความไพเราะ

และเพลิดเพลิน 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถฝึกปฎิบติัการรวมวงและการบรรเลงดนตรีร่วมกนัเป็นหมู่คณะได ้

2. บรรเลงรวมวงบทเพลงท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น 

4. สร้างเกณฑก์ารประเมินความสามารถทางดนตรีอยา่งง่ายๆได ้

5. ประเมิน  พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเอง  หลงัจากการฝึกปฏิบติั 

6. บอกหลกัการจดัการแสดงดนตรีท่ีถูกตอ้งได ้

7. นาํเสนอหรือจดัการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน 

8. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัดนตรีสากล 

 

รวมทั้งหมด  8   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23211    รายวชิา  ประติมากรรม       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                              จํานวน  0.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัประติมากรรมเบ้ืองตน้ ลกัษณะและคุณค่าของวสัดุท่ีนาํมาสร้างงานประติมากรรม 

กรรมวธีิของงานประติมากรรม ความคิดสร้างสรรคเ์ทคนิควธีิการในการปฏิบติังาน การเตรียมการใชเ้คร่ืองมือให้

เหมาะสมกบัประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม ดารป้ัน นูนตํ่า นูนสูง ลอยตวั 

 เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะในการประเมินคุณค่าผลงานประติมากรรมลกัษณะ นูนตํ่า นูนสูง ลอยตวั มีระเบียบ

วนิยั มีความปลอดภยั กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน มีความพยายาม เห็นคุณค่า และมีความสุขในการปฏิบติังาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจความหมายและความสาํคญัโครงสร้าง รวมทั้งประโยชน์ของงานประติมากรรม 

 2.  เขา้ใจหลกัการ วธีิการ ขั้นตอนการทาํโครงสร้างงานประติมากรรมลกัษณะนูนตํ่า นูนสูง ลอยตวั 

 3.  สามารถใชว้สัดุ อุปกรณ์ ประมวลความรู้ หลกัการ ขั้นตอน วธีิการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัรูปแบบ 

                  เน้ือหา และสอดคลอ้งกบัทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

 4.  มีทกัษะในการสร้างสรรคป์ระติมากรรมลกัษณะ นูนตํ่า นูนสูง ลอยตวั 

 5.  มีความพยายามเห็นคุณค่าและมีความสุขในการปฏิบติังาน 

 

รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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โครงสร้างรายวชิา  อกัษรศิลป์     รหัสวชิา   ศ23212 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23212    รายวชิา  อกัษรศิลป์       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                          จํานวน  1.0  หน่วยกติ         

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบายประวติัความเป็นมา ของตวัอกัษร ประโยชน์ ลกัษณะรูปแบบ ชนิดและขนาดตวัอกัษร รู้เทคนิคการ

ออกแบบ การเขียนตวัอกัษรในรูปแบบต่างๆ การใชเ้ส้นและลวดลายประกอบ การยอ่ ขยาย การเลือกใช ้วสัดุอุปกรณ์ 

การใชป้ากสปีดบอล พูก่นั และเทคโนโลยอ่ืีนๆ ในการเขียนตวัอกัษร การจดักลุ่มตวัอกัษรและการเลือกใชก้ลุ่ม

ตวัอกัษรภาษไทยและภาษาต่างประเทศไดเ้หมาะสมกบังาน 

 โดยการฝึกทกัษะออกแบบเขียนตวัอกัษร ตวัเลข ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศดว้ยปากสปีดบอล และพูก่นั

ประเภทต่างๆ หรือใชเ้ทคโนโลยอ่ืีนๆ เขียนลวดลายประกอบ จดักลุ่มตวัอกัษรให้เป็นรูปแบบอยา่งอิสระ 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจสมารถสร้างสรรคง์านการประดิษฐเ์ขียนอกัษรศิลป์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพช่ืนชม

และเห็นคุณค่า นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายประวติัความเป็นมาของตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดพ้อสังเขป 

 2.  อธิบาย ลกัษณะรูปแบบ ชนิดของตวัอกัษรได ้

 3.  เลือกใชต้วัอกัษรและขนาดตวัอกัษรไดเ้หมาะสมกบังาน 

 4.  เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และดูแลเก็บรักษาไดถู้กตอ้งปลอดภยั 

 5.  ปฏิบติัการออกแบบตวัอกัษร ภาษาไทย ดว้ยปากกาสปีดบอลได ้

 6.  ปฏิบติัการออกแบบตวัอกัษร ภาษาต่างประเทศ ดว้ยปากกาสปีดบอลได ้

 7.  ช่ืนชมและเห็นคุณค่า สมารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23213    รายวชิา  ศิลป์สร้างสรรค์ 3       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนท่ีจะสร้างสรรคง์านออกมาเป็นผลงานศิลปะ

โดยมีพื้นฐานมาจากการไดส้ัมผสั รับรู้ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มจนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ

การคิดริเร่ิมในส่ิงท่ีแปลกใหม่เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองและสังคม ดงันั้นการริเร่ิมสร้างสรรคจึ์งเป็นการ

กระทาํใหก้า้วหนา้แปลกจากเดิมดีข้ึนงดงามยิง่ข้ึน เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะพื้นฐานในการ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ลกัษณะของจิตรกรรมและงานทศันศิลป์ประเภทอ่ืนๆประยุกตก์ารใชว้สัดุอุปกรณ์ให้

เหมาะสมกบัเร่ืองราว โดยการออกแบบตลอดจนการเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นเร่ืองการใฝ่รู้มุ่งมัน่ในการทาํงาน

จิตสาธารณะ มีวนิยั รักความเป็นไทยการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีความรู้ความเขา้ใจดา้นงานศิลปะ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายถึงประโยชน์ของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ชนิดต่างๆได ้

 2.  อธิบายหลกัวธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งสร้างสรรค ์

 3.  สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์จากวสัดุเหลือใชไ้ด ้

 4.  สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์พื้นฐานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

 5.  สามารถวจิารณ์และบรรยายงานทศันศิลป์สร้างสรรคไ์ด ้

 

รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 23214    รายวชิา  ทกัษะดนตรีสากล       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                           จํานวน  1.0  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการอ่านโนต้สากลในบนัไดเสียงเมเจอร์ และบนัไดเสียงโครมาติค การ

อ่านโนต้บทเพลงง่าย หลกัการฟังและบรรยายอารมณ์เพลง ปฏิบติัการขบัร้องเพลงเด่ียวและหมู่ รวมถึงการขบัร้อง

ประกอบดนตรี ฝึกปฏิบติัการบรรเลงดนตรีเด่ียวและ/หรือรวมวงไดอ้ยา่งมีทกัษะ ปฏิบติัท่าทางประกอบเพลงและใช้

ความคิดสร้างสรรคใ์นการประพนัธ์เพลงง่ายๆ และการจดักิจกรรมการแสดงดนตรี ดว้ยความช่ืนชมและเห็นคุณค่า  นาํ

ความรู้และวธีิการ ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ีตนเองถนดัและสนใจไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตาม

ความเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบตัิการอ่านโน้ตสากลในบนัไดเสียงเมเจอร์ และบนัไดเสียงโครมาตคิได้          

2. ปฏิบตัิการอ่านโน้ตสากลบทเพลงง่ายๆได้   

3. ปฏิบตัิการฟังและบรรยายอารมณ์เพลงได้ 

4. ปฏิบตัิการขบัร้องเพลงเด่ียวและหมูไ่ด้ 

5. ปฏิบตัิการขบัร้องเพลงประกอบดนตรีได้ 

6. ปฏิบตัิการบรรเลงดนตรีเด่ียวและ/หรือรวมวงได้ 

7. ปฏิบตัิการแสดงทา่ทางประกอบเพลงช้าและเพลงเร็วได้   

8. บอกหลกัการประพนัธ์เพลงอยา่งง่ายและแตง่เพลงสัน้ๆได้  

9. จดักิจกรรมการแสดงดนตรีได้  

10. ช่ืนชมและเห็นความสําคญัของการปฏิบตัทิกัษะดนตรีสากล                                                                                                                       

 

รวมทั้งหมด  10   ผลการเรียนรู้ 

 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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ทาํไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียน    มีความรู้  ความเขา้ใจ   

มีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต    และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง     สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต   

การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทาํงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและ

สากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการทาํงาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน   สามารถดาํรงชีวิตอยู่ใน

สังคมไดอ้ยา่งพอเพียง และมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถ  มีทกัษะในการทาํงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ               ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี   
•  การดํารงชีวติและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกบัการทาํงานในชีวติประจาํวนั  ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   

และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม   เน้นการปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจใน

ผลสาํเร็จของงาน  เพื่อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของตนเอง 
• การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษยอ์ย่าง

สร้างสรรค ์  โดยนาํความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยี    สร้างส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดาํรงชีวติ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การ

ติดต่อส่ือสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ    การแกปั้ญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
• การอาชีพ    เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจาํเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสําคญัของคุณธรรม  จริยธรรม  

และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1   การดํารงชีวติและครอบครัว  
มาตรฐาน ง  1.1  เข้าใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะการจดัการ ทกัษะ

กระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั   และทกัษะ  การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    

และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน  มีจิตสํานึกในการใชพ้ลงังาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ

ดาํรงชีวติและครอบครัว 
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สาระที ่2   การออกแบบและเทคโนโลย ี  
มาตรฐาน ง 2.1   เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใชเ้ทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  

สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื  

สาระที ่3    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง 3.1    เขา้ใจ   เห็นคุณค่า    และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้    

การส่ือสาร  การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

  

สาระที ่4    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 4.1    เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาอาชีพ   

มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 •    เขา้ใจกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํงาน มีทกัษะการแสวงหา

ความรู้ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาและทกัษะการจดัการ มีลกัษณะนิสัยการทาํงานท่ีเสียสละ มีคุณธรรม ตดัสินใจ

อยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้ง และมีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 •    เขา้ใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดบัของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความตอ้งการ   สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั โดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนาํไปสู่การสร้างช้ินงานหรือแบบจาํลองความคิดและการรายงานผล  เลือกใช้

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยการลดการใช้ทรัพยากรหรือ

เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 •    เขา้ใจหลกัการเบ้ืองตน้ของการส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลกัการและวิธีแกปั้ญหา  หรือการ

ทาํโครงงานดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล  และการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจาก

จินตนาการ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองาน 
 •   เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีต่อและเห็นความสําคญัของการประกอบอาชีพ วิธีการหา

งานทาํ คุณสมบติัท่ีจาํเป็นสําหรับการมีงานทาํ วิเคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการ
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ประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือก    ในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้ง

กบัความรู้  ความถนดั และความสนใจ 
 

 •   เขา้ใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมกบัอาชีพ       มีประสบการณ์ในอาชีพ

ท่ีถนดัและสนใจ   และมีคุณลกัษณะท่ีดีต่ออาชีพ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับมธัยมศึกษา  (ม.1 – ม.3) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1   

 ง 21101 เทคโนโลยสีารสนเทศ   งานช่าง  ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์  จาํนวน  1   หน่วยกิต           

 ง 21102  งานบา้น-งานประดิษฐ ์งานช่าง  ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์  จาํนวน  1   หน่วยกิต           

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2   

 ง 22101  เทคโนโลยสีารสนเทศ   งานเกษตร ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์  จาํนวน  1   หน่วยกิต           

 ง 22102   งานบา้น-งานประดิษฐ ์งานเกษตร    ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์  จาํนวน 1   หน่วยกิต           

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3   

 ง 23101  เทคโนโลยสีารสนเทศ   งานเกษตร ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์  จาํนวน  1   หน่วยกิต           

 ง 23102   งานบา้น-งานประดิษฐ ์งานช่าง       ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 1   หน่วยกิต           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 21101  รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (เทคโนโลยสีารสนเทศ)          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 1 

             

คําอธิบายรายวชิา 

 
เขา้ใจการทาํงานของคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย   หน่วยสาํคญั 5 หน่วย   ไดแ้ก่ หน่วยรับเขา้       หน่วย

ประมวลผลกลาง  หน่วยความจาํหลกั  หน่วยความจาํรอง  และหน่วยส่งออก   คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอาํนวย

ความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลและสงัคมมากข้ึน 

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน เช่น แกปั้ญหา  สร้างงาน สร้างความบนัเทิง  

ติดต่อส่ือสาร  คน้หาขอ้มูล   การทาํงานของคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย      หน่วยสาํคญั ๕ หน่วยไดแ้ก่ หน่วยรับเขา้       

หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจาํหลกั  หน่วยความจาํรอง   และหน่วยส่งออก     คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วย

อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลและสงัคมมากข้ึน     

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน เช่น แกปั้ญหา  สร้างงาน สร้างความบนัเทิง  ติดต่อส่ือสาร  

คน้หาขอ้มูลลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ   เทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบในดา้นต่าง  ๆ  เช่น คุณภาพชีวติ    

สังคมการเรียนการสอน   เขา้ใจขอ้มูลและสารสนเทศ    ความหมายของขอ้มูล และสารสนเทศ  ประเภทของขอ้มูล   

วธีิการประมวลผลขอ้มูลการจดัการสารสนเทศ   การดูแลรักษาขอ้มูล  ไดแ้ก่   การจดัเก็บ  การทาํสาํเนา   การแจกจ่าย

และการส่ือสารขอ้มลู และการปรับปรุงขอ้มูล  ระดบัของสารสนเทศ 

       

รหัสตัวช้ีวดั 

 

 ง. 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง. 4.1 ม.1/1  ม.1/2 , ม.1/3 

 

 รวม 6 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 21101    รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานช่าง)       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

ใชท้กัษะการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันากระบวนการทาํงาน การดูแลรักษาเคร่ืองใชใ้นงานช่าง 

มีการใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการทาํงานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน                      

อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

   

 ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 

รวม  3  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 21101 รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   (งานบา้น- งานประดิษฐ)์       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

อธิบายกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ   การใชอุ้ปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํงานบา้น การจดัและ

ตกแต่งหอ้ง    การจดัเตรียม  ประกอบ  จดั ตกแต่ง   และบริการอาหาร      การประดิษฐข์องใช ้ ของตกแต่ง  จากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน                    

เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าความสาํคญัของการประกอบอาชีพ มีทกัษะพื้นฐาน

ท่ีจาํเป็นสาํหรับการประกอบอาชีพ มุ่งมัน่ในการทาํงานและรักความเป็นไทย 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

   

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม 3 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 21102   รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานช่าง)      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

เขา้ใจขั้นตอนการทาํงาน   เช่น   การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือในงานช่าง        การซ่อมแซม วสัดุ  อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือ /เคร่ืองใช ้    มีทกัษะในการทาํงานร่วมกนั   มีความเสียสละ   มีการตดัสินใจการแกปั้ญหาในการทาํงานอย่างมี

เหตุผล 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม  3  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 22101   รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (เทคโนโลยสีารสนเทศ)      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 เข้าใจขั้นตอนการทาํงานตามกระบวนการทาํงาน ใช้กระบวนการกลุ่มการทาํงานด้วยความเสียสละและ

ตดัสินใจแกปั้ญหาการทาํงานอยา่งมีเหตุผล 

 เขา้ใจกระบวนการเทคโนโลยี สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉายเพื่อนาํไปสู่การสร้างตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใชห้รือถ่ายทอด

ความคิดของวิธีการเป็นแบบจาํลองความคิดและรายงานผลเพื่อนาํเสนอวิธีการ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา

หรือสนองความตอ้งการในการงานท่ีผลิตเองและเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

และมีการจดัเทคโนโลยดีว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจหลกัการเบ้ืองตน้ของการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลกัการและวิธีการแกปั้ญหาด้วย

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล และติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรมและสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ในการทาํงาน 

 เขา้ใจการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพและมีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการ

ประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

  

 ง. 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 

 ง 3.1 ม.2/1 ,ม.2/2, ม.2/3 

 ง 4.1 ม.2/1, ม.2/2 ,ม.2/3 

 

 รวม 10 ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 22101    รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานเกษตร)      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

ใชท้กัษะการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันากระบวนการทาํงาน การดูแลรักษาตกแต่งสวน การเล้ียง 

สัตว ์เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

 ระบุการเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพท่ีสนใจ และอาชีพในทอ้งถ่ิน 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

 ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 ง 4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

 

รวม   6  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 22102   รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานบา้น – งานประดิษฐ)์      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

ใชท้กัษะการแสวงหาความรู้ ความหมาย ความสาํคญั และหลกัการสร้างสรรคง์านหลกัการเลือกอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้พื่อพฒันากระบวนการทาํงาน 

 ใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน การจดัการกบัผลงาน การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบังานบา้น งาน

ประดิษฐข์องใช ้ของประดบัตกแต่งมีจิตสาํนึกในการทาํงานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและ

คุม้ค่า 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

 ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 

รวม 3 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                       รหสัวชิา    ง 22202   รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานเกษตร)            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

                       

 

คําอธิบายรายวชิา 

เขา้ใจขั้นตอนการทาํงาน   เช่น   การใชอุ้ปกรณ์ในงานเกษตร       การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   การจดั

สวนในภาชนะ     การซ่อมแซม วสัดุ  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ /เคร่ืองใช ้   มีการตดัสินใจการแกปั้ญหาในการทาํงานอยา่งมี

เหตุผล 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

 

ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม  3 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 23101   รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (เทคโนโลยสีารสนเทศ)      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 1 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 เขา้ใจระดบัของเทคโนโลยี มีทกัษะในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่ง

ปลอดภยั ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนําไปสู่ การสร้างต้นแบบและแบบจาํลองของส่ิงของ

เคร่ืองใชห้รือถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็นแบบจาํลองความคิดและการรายงานผล 

 เขา้ใจหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานและใช้คอมช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ี

ทาํในชีวติประจาํวนั ตามหลกัการทาํโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ 

 เขา้ใจการหางานดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ และประเมินทางเลือกในการประกอบ

อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ ความถนดัและความสนใจของตนเอง 

            

รหัสตัวช้ีวดั 

   

  ง. 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 

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

  ง. 4.1 ม.3./1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 

รวม   9  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 23101    รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานเกษตร)      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 อภิปรายขั้นตอนในการขยายพนัธ์ุพืช การติดตั้ง/ ประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นบา้น การหางานดว้ยวธีิท่ี

หลากหลาย  วเิคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ 

 มีทกัษะในการขยายพนัธ์ุพืช  การติดตั้ง/ประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นบา้นโดยใชท้กัษะการจดัการเพื่อการ

ประหยดัพลงังาน  ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 

 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

ง 4.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3 

 

รวม 6 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 23102   รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานบา้น – งานประดิษฐ)์      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

มีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลรักษา และจดัเก็บเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ใชท้กัษะในการทาํงาน 

ปฏิบติังาน การดูแลรักษาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย และการประกอบอาหารประเภทสาํรับ ออกแบบประดิษฐบ์รรจุภณัฑ ์

จากวสัดุธรรมชาติ โดยใชท้กัษะการจดัการ การจดัระบบงาน และระบบคน เพื่อนาํไปสู่ธุรกิจประเภท 

ต่าง ๆ 

 มีเจตคติท่ีดี อภิปรายการทาํงานโดยใชท้กัษะการจดัการเพื่อการประหยดัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งมีคุณธรรม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

ง 1.1 ม.3/1 ,ม.3/2,ม.3/3 

ง 4.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3 

 

รวม 6 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา   ง 23102  รายวชิา    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (งานช่าง)      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สปัดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

             

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

   รู้จกัขั้นตอนการทาํงาน  เช่น  การเก็บ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงานช่าง    การดูแลอยา่งประณีต  การสร้างช้ินงาน 

หรือ ผลงาน   มีการทาํงานร่วมกนั   เช่น การประดิษฐบ์รรจุภณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ การจดัการ    เช่น   ธุรกิจประเภท

ต่างๆ  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นบา้น มีการทาํงานอยา่งมีคุณธรรม   สามารถอภิปรายการทาํงานโดยใช้

ทกัษะ       การจดัการเพื่อการประหยดัพลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 

รวม 3 ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       173 

 

 

 

 

 

 

สาระเพิม่เติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชา  ง 20201    กระดาษประดิษฐ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เวลา  40 ชั่วโมง (จํานวน 1.0 หนวยกิต) 

 
อธิบายความหมายความสําคัญ และหลักการ วิธีการ ข้ันตอน  การเลือกใช  การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชใน

การประดิษฐกระดาษรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะของชนิดกระดาษ 
ปฏิบัติการออกแบบประดิษฐกระดาษรูปแบบตาง ๆ  ได เชน รูปทรง รูปราง ของประประดับ ของตกแตง  ฯลฯ 

และสามารถผลิตชิ้นงานได โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบ
ประดิษฐกระดาษ 

นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการประดิษฐกระดาษ มีความคิดสรางสรรค มีเจตคติท่ีดีตอในการ
ทํางานกลุม ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มีความรับผิดชอบ  

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายความสําคัญของการประดิษฐกระดาษได 
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน  การเลือกใช  การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐกระดาษได 
3. นักเรียนสามารถออกแบบประดิษฐกระดาษรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะของชนิดกระดาษได เชน รูปทรง 

รูปราง ของประประดับ ของตกแตง  ฯลฯ ได 
4. นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานท่ีสนใจไดอยางนอย 2 ชิ้น 
5. นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการประดิษฐกระดาษ มีความคิดสรางสรรคได 
6. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอในการทํางานกลุม ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มีความรับผิดชอบ  

 
รวมท้ังหมด    6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

รายวชิา  ง 20202    การประดิษฐข์องชาํร่วย 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

อธิบายความหมายความสาํคญั   ประโยชน์ประเภทของของชาํร่วย  และหลกัการ วธีิการ ขั้นตอน  การเลือกใช ้

การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประดิษฐข์องชาํร่วยโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ปฏิบติัการออกแบบของชาํร่วยประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น กล่องของขวญั  ของชาํร่วยงานแต่ง ของท่ีระลึก ของ

ฝาก ฯลฯ และสามารถผลิตช้ินงานได ้โดยใชท้กัษะกระบวนการ  ทกัษะการจดัการ  และกระบวนการเทคโนโลยใีน

การออกแบบประดิษฐข์องชาํร่วย  

นกัเรียนมีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน  มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งประหยดัคุม้ค่า  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสาํคญั และประโยชน์ของของชาํร่วย 

2. อธิบายหลกัการ วธีิการ ขั้นตอน  การเลือกใช ้การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประดิษฐข์องชาํร่วยได ้

3. นกัเรียนสามารถออกแบบของชาํร่วยประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น กล่องของขวญั  ของชาํร่วยงานแต่ง ของท่ีระลึก 

ของฝาก ฯลฯ ได ้ 

4. นกัเรียนสามารถผลิตช้ินงานท่ีสนใจไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ช้ิน 

5. มีทกัษะกระบวนการ  ทกัษะการจดัการ  และกระบวนการเทคโนโลยใีนการออกแบบประดิษฐข์องชาํร่วย 

6. มีความรับผดิชอบ มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน  มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ประหยดัคุม้ค่า 

รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รายวชิา  ง 20203 การจดัดอกไมแ้หง้ (ดอกไมป้ระดิษฐ)์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 อธิบายองคป์ระกอบศิลปะและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดอกไมแ้หง้ ประเภทของดอกไม ้การเลือกดอกไม้

และวสัดุตกแต่ง การจดัดอกไมแ้หง้แบบต่าง ๆ การเลือกภาชนะและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัดอกไม ้ การบาํรุงรักษา

อุปกรณ์ การบรรจุเพือ่การจาํหน่าย 

 ฝึกปฏิบติัการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้ จดัดอกไมแ้หง้แบบต่าง ๆ เช่น แจกนั พานดอกไม ้  ช่อ

ดอกไม ้ พวงหรีด พวงมาลา ตามโอกาสการใช ้ คาํนวณค่าใชจ่้าย กาํหนดราคาค่าบริการ จดัจาํหน่าย จดบนัทึกการ

ปฏิบติังาน ทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลงาน 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัดอกไมแ้หง้ มีเจตคติท่ีดีต่อในการทาํงาน ปฏิบติังานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ขยนั อดทน มีความรับผิดชอบ ประณีต มีระเบียบ ซ่ือสัตย ์ สามารถใหบ้ริการจดัดอกไมเ้พื่อ

จาํหน่ายและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองค์ประกอบศลิปะและวฒันธรรมการจดัดอกไม้แห้งได้ 

2. อธิบายประเภทของการจดัดอกไม้แห้ง และการเลือกใช้ภาชนะในการจดัได้ 

3. เลือกใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมของการจดัดอกไม้ได้ 

4. บอกวิธีการใช้ การดแูล  รักษา  การบรรจ ุและวสัดอุปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง 

5. ปฏิบตัิการจดัดอกไม้ตามขัน้ตอนในการจดัดอกไม้แห้งแบบตา่ง ๆ เชน่ แจกนั พานดอกไม้ ชอ่ดอกไม้ ฯ 

ตามโอกาสใช้งานได้ 

6. จดัทําบญัชีรายรับ – รายจา่ย และประเมิลผลงานได้ 

7. กําหนดราคาจําหน่ายและคิดต้นทนุกําไรอยา่งมีคณุธรรมได้ 

8. มีเจตคตท่ีิดีตอ่ในการทํางานอยา่งมีความสขุ 

9. ปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ขยนั อดทน มีความรับผิดชอบ ประณีต มีระเบียบ ซ่ือสตัย์ 

10. สามารถให้บริการจดัดอกไม้เพ่ือจําหนา่ยและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 

 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวชิา  ง 20204    การประดิษฐข์องชาํร่วย 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

อธิบายความหมายความสาํคญั   ประโยชน์ประเภทของของชาํร่วย  และหลกัการ วธีิการ ขั้นตอน  การเลือกใช ้

การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประดิษฐข์องชาํร่วยโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ปฏิบติัการออกแบบของชาํร่วยประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น กล่องของขวญั  ของชาํร่วยงานแต่ง ของท่ีระลึก ของ

ฝาก ฯลฯ และสามารถผลิตช้ินงานได ้โดยใชท้กัษะกระบวนการ  ทกัษะการจดัการ  และกระบวนการเทคโนโลยใีน

การออกแบบประดิษฐข์องชาํร่วย  

นกัเรียนมีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน  มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งประหยดัคุม้ค่า  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสาํคญั และประโยชน์ของของชาํร่วย 

2. อธิบายหลกัการ วธีิการ ขั้นตอน  การเลือกใช ้การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประดิษฐข์องชาํร่วยได ้

3. นกัเรียนสามารถออกแบบของชาํร่วยประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น กล่องของขวญั  ของชาํร่วยงานแต่ง ของท่ีระลึก 

ของฝาก ฯลฯ ได ้ 

4. นกัเรียนสามารถผลิตช้ินงานท่ีสนใจไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ช้ิน 

5. มีทกัษะกระบวนการ  ทกัษะการจดัการ  และกระบวนการเทคโนโลยใีนการออกแบบประดิษฐข์องชาํร่วย 

6. มีเจตคตท่ีิดีตอ่ในการทํางานอยา่งมีความสขุ 

7. มีความรับผดิชอบ มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน  มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ประหยดัคุม้ค่า 

รวมทั้งหมด    7  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา ง 20205   การจดัทาํเอกสาร Microsoft word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้          เวลา 40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

อธิบายคุณลกัษณะและความสําคญัของซอฟตแ์วร์ประเภทต่าง ๆ   ขั้นตอนการปฏิบติังาน วิเคราะห์วางแผน

และปฏิบติังานการใช้โปรแกรมประเภทโปรแกรมสํานักงาน Microsoft Word 2010 การเลือกใช้โปรแกรมการ

ออกแบบช้ินงาน   การผลิตช้ินงานดว้ยโปรแกรม Microsoft Word 2010 และการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ 

ใช้ทกัษะกระบวนการปฏิบติัการใช้โปรแกรมประเภทจดัการเอกสาร  ปฏิบติัการออกแบบ และผลิตช้ินงาน 

พร้อมตกแต่งพฒันาปรับปรุงไดถู้กตอ้งตามกระบวนการ   

นกัเรียนมีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั  ซ่ือสัตย ์รักษาความสะอาด และมีเจคติท่ีดีต่อการทาํงาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายคุณลกัษณะและความสาํคญัของซอฟตแ์วร์ประเภทต่าง ๆ   ได ้

2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน วเิคราะห์วางแผนและปฏิบติังานการใชโ้ปรแกรมประเภทโปรแกรม

สาํนกังาน Microsoft Word 2010 ได ้

3. นกัเรียนสามารถอธิบายการเลือกใชโ้ปรแกรมออกแบบช้ินงานเพื่อการปฏิบติังานไดถู้กตอ้งกบัการ

ปฏิบติังานได ้

4. นกัเรียนสามารถอธิบายการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานได ้

5. นกัเรียนสามารถปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 2010 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั  ซ่ือสัตย ์รักษาความสะอาด และมีเจคติท่ีดีต่อการทาํงาน 

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ง 20206   การจดัทาํเอกสารการนาํเสนอ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint  การแกไ้ขขอ้ความและยอ่หนา้  การใชภ้าพ

และกราฟิกในสไลด ์ การตกแต่งสี  เส้นขอบ  การเติมสี  และภาพ 3 มิติ  การสร้างแผนภูมิ  ตารางและผงัองคก์ร   การ

เตรียมงานนาํเสนอและการนาํเสนองาน   

มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  คน้หาขอ้มูลจากห้องสมุดหรือ

อินเทอร์เน็ตมาช่วยการในการนําเสนอ เช่น เร่ือง วนัสําคญัต่าง ๆ  ประวติับุคคลสําคญั  สถานท่ีท่องเท่ียว และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ของจงัหวดัชุมพร  หรือการทาํแผนภูมิโครงสร้างงานบริหารโรงเรียน  หรือกิจกรรมภายใน

โรงเรียน  หรือส่ือการสนในรายวชิาต่าง ๆ  ตามความถนดั   

นกัเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป็นแนวทางสู่อาชีพท่ีถนดัและสนใจ  มีเจตคติท่ีดี มีนิสัยรักการ

ทาํงาน  รักการคน้ควา้  มีความความรับผดิชอบ  นาํทกัษะปฏิบติังานไปใชชี้วติประจาํวนัได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ได้ 

2. อธิบายการใช้คําสัง่ตา่ง ๆ ในโปรแกรมนําเสนอได้ เชน่ การแก้ไขข้อความและย่อหน้า  การใช้ภาพและ

กราฟิกในสไลด์  การตกแตง่สี  เส้นขอบ  การเตมิสี  และภาพ 3 มิติ   

3. อธิบายการสร้างแผนภมูิ  ตารางและผงัองค์กรและการเตรียมงานนําเสนอและการนําเสนองานได้ 

4. มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค้นหาข้อมลูจากห้องสมดุหรือ

อินเทอร์เน็ตมาช่วยการในการนําเสนอ 

5. สามารถนําเสนอวนัสําคญัตา่ง ๆ  ประวตัิบคุคลสําคญั  สถานท่ีท่องเท่ียว และทรัพยากรธรรมชาต ิ ของ

จงัหวดัชมุพร  หรือการทําแผนภมูิโครงสร้างงานบริหารโรงเรียน  หรือกิจกรรมภายในโรงเรียน  หรือส่ือการ

สนในรายวิชาตา่ง ๆ  ตามความถนดัได้ 

6. นกัเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมเป็นแนวทางสู่อาชีพท่ีถนดัและสนใจ 

7. มีเจตคตท่ีิดี มีนิสยัรักการทํางาน  รักการค้นคว้า  มีความความรับผิดชอบ  นําทกัษะปฏิบตังิานไปใช้

ชีวิตประจําวนัได้ 

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ง 20207  เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษาการทาํงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทาํงานของอินเตอร์เน็ต  การใช้งานอินเตอร์เน็ต  

ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  การสนทนาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เวิลด์ ไวด์ เวบ็ อินเตอร์เน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อพฒันา

และการคน้ควา้ทางการศึกษา 

ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  สนทนาผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการในอินเตอร์เน็ต สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่าง ๆ ได้

อยา่งสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีทาํให้สามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตในทาง

สร้างสรรคไ์ด ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อธิบายการทํางานของอินเตอร์เน็ต 

3. สามารถเรียกโปรแกรมเพ่ือใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 

4. รู้และเข้าใจระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ   

5. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตสําหรับการสืบค้นข้อมลู 

6. สามารถสนทนาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

7. สามารถรับและสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   

8. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทกัษะในการในอินเตอร์เน็ต สามารถนําไปประยกุต์ใช้งานในด้านตา่ง ๆ ได้

อยา่งสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคณุธรรมจริยธรรม 

9. มีเจตคตท่ีิดีทําให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ได้ 

 

 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ง 20208    งานเคร่ืองยนตเ์ล็ก     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือช่างทัว่ไป และเคร่ืองมือพิเศษ ท่ีใชใ้นการถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์ล็ก ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงสร้าง ช้ินส่วนหลกัการในการทาํงานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะ บอก

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน วธีิการตรวจสอบแกไ้ขอาการชาํรุด 

ตลอดจนการบาํรุงรักษา 

 ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือตรวจ ถอด ประกอบ ปรับและเปล่ียนส่วนประกอบของเคร่ืองยนตต์ามลาํดบัขั้นตอน

อยา่งเป็นระบบ หาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขอยา่งง่าย เก่ียวกบัระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ใหบ้ริการตรวจซ่อม สามารถ

ตรวจวเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน คาํนวณ

ค่าใชจ่้ายในการบริการตรวจซ่อม สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน และกาํหนดราคาค่าบริการ 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีความอดทน ขยนั 

ซ่ือสตัย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือชา่งทัว่ไป และเคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในการถอดประกอบเคร่ืองยนต์เล็กได้ 

2. อธิบายความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงสร้าง ช้ินส่วนหลกัการในการทาํงานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

และ 2 จงัหวะได ้

3.บอกระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืนและระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนตไ์ด ้

4. บอกวธีิการตรวจสอบและแกไ้ขอาการชาํรุด ตลอดจนการบาํรุงรักษาได ้

5. ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือตรวจ ถอด ประกอบ ปรับและเปล่ียนส่วนประกอบของเคร่ืองยนตต์ามลาํดบั

ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบได ้

6.  ฝึกปฏิบติัหาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ข เก่ียวกบัระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ได ้

7. ฝึกปฏิบติัการบริการตรวจซ่อมสาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ินได ้

8. คาํนวณค่าใชจ่้าย ในการบริการตรวจซ่อม สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน และกาํหนดราคา

ค่าบริการได ้

9. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

10. มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

รวมทั้งหมด  10 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 20209    ผลิตภณัฑจ์ากนํ้ามนัมะพร้าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาความสําคญัและประโยชน์ของนํ้ ามนัมะพร้าว การคดัเลือกวสัดุเพื่อสกดันํ้ ามนั สรรพคุณของนํ้ ามนั

มะพร้าว การเตรียมวสัดุ/พาชนะท่ีหาได้ในท้องถ่ิน   การเลือกผลมะพร้าวท่ีเหมาะสม  สถานท่ีอุปกรณ์  การใช้

เทคโนโลยกีบักระบวนการการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน   

 

 ปฏิบติัการเลือกผลมะพร้าวท่ีจะนาํมาคั้นเอากะทิใหเ้หมาะสม  ความตอ้งการของตลาดเตรียมวสัดุท่ีหาไดใ้น

ทอ้งถ่ิน  เตรียมสถานท่ี  อุปกรณ์  ดูแลรักษา   

 ปฏิบติัการสกดันํ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและเพิ่มทกัษะในการสกดันํ้ามนัมะพร้าว

สกดัเยน็โดยรู้จกัประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  และเทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคเ์พือ่เป็นอาชีพไดส้ามารถตรวจ

วเิคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพอ้งอยา่งมีระบบ ทาํงานอยา่งมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสาํคญัและประโยชน์ของนํ้ามนัมะพร้าวได ้

2. อธิบายการคดัเลือกวสัดุเพื่อสกดันํ้ามนัได ้

3. อธิบายสรรพคุณของนํ้ามนัมะพร้าวได ้

4. อธิบายการเลือกผลมะพร้าวท่ีเหมาะสม ได ้

5. อธิบายถึงการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ได ้

6. อธิบายถึงการใชเ้ทคโนโลยกีบักระบวนการการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

7. ปฏิบติัการเลือกผลมะพร้าวท่ีจะนาํมาคั้นกะทิใหเ้หมาะสมได ้

8.  เพิ่มทกัษะในการสกดันํ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ โดยรู้จกัประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

9. สามารถตรวจวเิคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพอ้งอยา่งมีระบบ 

10. ทาํงานอยา่งมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 20210   การเพาะเห็ดโดยไม่ใชโ้รงเรือน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 อธิบายความสําคญั  และประโยชน์ของการเพาะเห็ดโดยไม่ใชโ้รงเรือนประเภท เห็ดฟาง  เห็ดหูหนู  เห็ด

นางฟ้า  เห็ดนางรม   เห็ดแครง   การคดัเลือกวสัดุเพาะ  การเตรียมวสัดุเพาะท่ีหาได้ในทอ้งถ่ิน   การเลือกเช้ือเห็ด  

สถานท่ี    อุปกรณ์  การใชเ้ทคโนโลยีกบักระบวนการการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  การเพาะ  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  

การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  การทาํบญัชีรายรับ  รายจ่าย  การกาํหนดราคา  การจาํหน่าย 

 ปฏิบติัการเลือกเห็ดท่ีจะเพาะให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  ฤดูกาล  ความตอ้งการของตลาดเตรียมวสัดุท่ีหาได้

ในทอ้งถ่ิน  เตรียมสถานท่ี  อุปกรณ์  เพาะเห็ด  ดูแลรักษา  เก็บเก่ียวบรรจุหีบห่อ  จาํหน่าย  ทาํบญัชีรายรับ  -  รายจ่าย 

 ปฏิบติัการเพาะเห็ดโดยไม่ใชโ้รงเรือนเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและเพิ่มทกัษะในการเพาะเห็ดโดยรู้จกั

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์เพื่อเป็นอาชีพไดส้ามารถตรวจวิเคราะห์และแกไ้ข

ขอ้ขดัขอ้งอยา่งมีระบบ ทาํงานอยา่งมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสาํคญั  และประโยชน์ของการเพาะเห็ดโดยไม่ใชโ้รงเรือนประเภท เห็ดฟาง  เห็ดหูหนู  เห็ด

นางฟ้า  เห็ดนางรม   เห็ดแครง ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายการคดัเลือกวสัดุเพาะ  การเตรียมวสัดุเพาะท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินได ้

3. อธิบายการเลือกเช้ือเห็ดได ้

4. อธิบายถึงการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ได ้

5. อธิบายถึงการใชเ้ทคโนโลยกีบักระบวนการการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

6. บอกวธีิการเพาะ  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวบรรจุหีบห่อ  ได ้

7. อธิบายวธีิการจาํหน่าย  ทาํบญัชี รายรับ  -  รายจ่ายได ้

8. ปฏิบติัการเพาะเห็ดโดยไม่ใชโ้รงเรือนได ้

9.  เพิ่มทกัษะในการเพาะเห็ดโดยรู้จกัประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

10. สามารถตรวจวเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งอยา่งมีระบบ 

11. ทาํงานอยา่งมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20211       งานเช่ือมโลหะแผน่     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า วสัดุ

เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ี

ใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือม การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนวต่อมุม ต่อตวัทีท่าราบ การทาํตะเขบ็ 

ดดั เคาะข้ึนขอบ การมว้น และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งตามหลกัการความ

ปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ ผลิต

ช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุด 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3. บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4. บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5. อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ีใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือมได ้

6. อธิบายการเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนวต่อมุม ต่อตวัทีท่าราบได ้

7. บอกวธีิการทาํตะเขบ็ ดดั เคาะข้ึนขอบ การมว้นได ้

8. การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

9.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

10. สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ได ้

11. สามารถผลิตช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุดได ้

12. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

13. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 13 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20212       การร้อยลูกปัด 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

เขา้ใจเลือกใชลู้กปัดชนิดต่าง ๆ ใชท้กัษะการทาํงาน  การปฏิบติังาน  สมารถเลือกใชลู้กปัดใหเ้หมาะสมกบังาน  

ออกแบบลกัษณะของลูกปัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยใชท้กัษะการจดัการ  เพือ่นาํไปสู่ธุรกิจในครอบครัวได ้

มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานโดยใชท้กัษะการจดัการ  เพื่อวิเคราะห์แนวทางสู่การพฒันาอาชีพไดแ้ละประเมิน

ทางเลือกในการเลือกประกอบอาชีพท่ีตอ้งการได ้

เขา้ใจ  มีทกัษะ มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบอยา่งมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจประเภทของลกูปัดชนิดตา่ง ๆ ได้ 

2. นกัเรียนสามารถออกแบบวสัดหุรือชิน้งานโดยใช้ลกูปัดได้ 

3. นกัเรียนมีทกัษะและเทคนิคการร้อยลกูปัดท่ีถกูต้องและถกูวิธี 

4. นกัเรียนสามารถสร้างรายได้จากการร้อยลกูปัดได้ 

5. นกัเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20213       การร้อยลูกปัด 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

เขา้ใจเลือกใชลู้กปัดชนิดต่าง ๆ ใชท้กัษะการทาํงาน  การปฏิบติังาน  สมารถเลือกใชลู้กปัดใหเ้หมาะสมกบังาน  

ออกแบบลกัษณะของลูกปัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยใชท้กัษะการจดัการ  เพือ่นาํไปสู่ธุรกิจในครอบครัวได ้

มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานโดยใชท้กัษะการจดัการ  เพื่อวิเคราะห์แนวทางสู่การพฒันาอาชีพไดแ้ละประเมิน

ทางเลือกในการเลือกประกอบอาชีพท่ีตอ้งการได ้

เขา้ใจ  มีทกัษะ มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบอยา่งมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจประเภทของลกูปัดชนิดตา่ง ๆ ได้ 

2. นกัเรียนสามารถออกแบบวสัดหุรือชิน้งานโดยใช้ลกูปัดได้ 

3. นกัเรียนมีทกัษะและเทคนิคการร้อยลกูปัดท่ีถกูต้องและถกูวิธี 

4. นกัเรียนสามารถสร้างรายได้จากการร้อยลกูปัดได้ 

5. นกัเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

6. มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั 

7. มีระบบในการทํางานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสตัย์ และมีเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพสจุริต 

 

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20214      การผลิตกลา้ไม ้    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษาความหมายความสาํคญัและประโยชน์ในการผลิตกลา้ไมปั้จจยัท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ดเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์เทคนิคและการะบวนการขยายพนัธ์ุไมใ้หเ้หมาะสมกบัชนิดของพชืการดูแลรักษาและตลาดกลา้ไม ้

ปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลและวางแผนการผลิตกลา้ไมใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดเตรียมดิน

คดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุเพาะดูแลรักษายา้ยกลา้ลงภาชนะคาํนวณค่าใชจ่้ายกาํหนดราคาขายจดัจาหน่ายจดบนัทึกการ

ปฏิบติังานทาบญัชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะในการผลิตกลา้ไมแ้ละจาหน่ายไดมี้คุณธรรมและลกัษณะนิสัยท่ีดีในการทา

งานใชพ้ลงังานทรัพยากรในการทางานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสาํคญัและประโยชน์ของการการผลิตกลา้ไมไ้ด ้

2. อธิบายหลกัการวธีิการขั้นตอนกระบวนการการผลิตกลา้ไมไ้ด ้

3. วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสาํรวจตลาดได ้

4. ปฏิบติัการการผลิตกลา้ไม ้

5. ปฏิบติัการดูแลรักษากลา้ไมไ้ด ้

6. จดบนัทึกการปฏิบติังานทาบญัชีรายรับ-รายจ่ายและกาํหนดราคาขายได ้

7. จดัจาหน่ายผลผลิตได ้

8. ประเมินผลตลอดจนปรับปรุงพฒันางานท่ีปฏิบติัได ้

9. มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทางานใชพ้ลงังานทรัพยากรในการทางานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื 

   เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20215       งานเช่ือมโลหะ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล

ถูกตอ้งตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมไฟฟ้า งานโลหะแผน่  

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2. บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

3. บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

4. การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

5.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

6. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

7. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 7 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20216   งานเช่ือมโลหะ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมไฟฟ้า วสัดุเคร่ือง

เช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมไฟฟ้า งานโลหะแผน่ และซอ้มแซมของใชท่ี้

ชาํรุด 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2.  อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3.  บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4.  บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5.  การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

6.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

7.  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

8.  มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 8 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20217      งานเช่ือมโลหะ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมไฟฟ้า วสัดุเคร่ือง

เช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมไฟฟ้า งานโลหะแผน่ 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2.  อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3.  บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4.  บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5.  การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

6.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

7.  สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ได ้

8.  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

9.  มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 9 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20218      งานเช่ือมโลหะ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า วสัดุ

เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ี

ใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือม และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้ง

ตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ ผลิต

ช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุด 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2.  อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3.  บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4.  บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5.  อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ีใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือมได ้

6.  การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

7.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

8.  สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ได ้

9.  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

10. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 10 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง20219     งานเช่ือมโลหะ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า วสัดุ

เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ี

ใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือม และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้ง

ตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ ผลิต

ช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุด 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3. บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4. บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5. อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ีใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือมได ้

6. การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

7. ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

8. สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ได ้

9. สามารถผลิตช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุดได ้

10. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

11. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 11 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20220       งานเช่ือมโลหะ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า วสัดุ

เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ี

ใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือม การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนวต่อมุม ต่อตวัทีท่าราบ และการ

ประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ ผลิต

ช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุด 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3. บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4. บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5. อธิบายการแล่นประสาน รอยต่อท่ีใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสานท่าเช่ือมได ้

6. อธิบายการเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนวต่อมุม ต่อตวัทีท่าราบได ้

7. การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

8. ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

9. สามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ได ้

10. สามารถผลิตช้ินงานและซอ้มแซมของใชท่ี้ชาํรุดได ้

11. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

12. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 12 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20221      การจดัสวนแกว้    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน 0.5 หน่วยกิต) 

  

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการวธีิการกระบวนการจดัสวนแกว้เพื่อการดาํรงชีวติและเป็นพื้นฐานในการอาชีพ 

ฝึกปฏิบติังานการจดัสวนแกว้ประยุกตป์รับเปล่ียนแนวคิดพฒันางานเป็นพื้นฐานการอาชีพมีรายไดร้ะหว่างเรียนจาก

การจาํหน่ายช้ินงานโดยใช้ทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะกระบวนการทาํงานทกัษะ

กระบวนการแกปั้ญหาทกัษะการทาํงานร่วมกนัทกัษะแสวงหาความรู้และทกัษะการจดัการในการฝึกปฏิบติังาน 

เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการจดัสวนแกว้เพื่อดาํรงชีวิตและเป็นพื้นฐานการอาชีพโดยการสร้าง

รายไดร้ะหวา่งเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคคื์อมีความซ่ือสัตยเ์สียสละยุติธรรมประหยดัขยนัอดทนรับผิดชอบตรง

เวลารอบคอบปลอดภยัคุม้ค่าย ัง่ยืนสะอาดประณีตมีเหตุผลมีมารยาทช่วยเหลือตนเองทาํงานบรรลุเป้าหมายทาํงานถูก

วธีิทาํงานเป็นขั้นตอนทาํงานมีระบบมีความคิดสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัการวธีิการกระบวนการในการจดัสวนแกว้ 

2. สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรคมี์ทกัษะการทาํงานร่วมกนั 

3. ประยกุตป์รับเปล่ียนแนวคิดพฒันาช้ินงานเป็นพื้นฐานสู่การมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

4. มีทกัษะการจดัการในการทาํงาน 

5. มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน 

6. มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

7.มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน 

8. ใชพ้ลงังานทรัพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง20222   การถกัโครเชต ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษางานถกัโครเซตว์ธีิการต่าง ๆ สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของการถกัโครเชต ์ การออกแบบลายและผลิตภณัฑ ์ วสัดุ

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ การใชด้า้ย การใชเ้ขม็ การเลือกใชว้ดัสุในการทาํผลิตภณัฑ์จากโครเชต ์ 

ปฏิบติังานฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัการถกัโครเชตแ์บบต่างๆ  เลือกแบบและออกแบบสาํหรับถกั เป็น

ผลิตภณัฑโ์ครเชตต์ามแบบ เช่น ลายริม ลายทาง ลายดอก และการต่อดอก ถกัเป็นผืนวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หก

เหล่ียม ฯลฯ สาํหรับผลิตภณัฑ ์ โดยใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการผลิต คาํนวณค่าใชจ่้าย 

กาํหนดราคาค่าบริการ การจดัจาํน่าย  

เพื่อใหมี้เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง ฝึกหาประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานตามลาํพงัและทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้นได ้การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การถ่ายทอดประสบการณ์สู่ผูอ่ื้นได ้  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายงานถกัโครเซต์ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ได้ 

2. บอกสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ในการถกัโครเชต์ และออกแบบลายโครเชต์ได้ 

3. เลือกใช้วสัดแุละอปุกรณ์ ให้เหมาะสมกบัการใช้งานได้ 

4. ฝึกทกัษะเบือ้งต้นเก่ียวกบัถกัโครเชต์ และออกแบบลวดลายได้ 

5. ปฏิบตัิการถกัโครเชต์แบบตา่ง ๆ เชน่ ลายริม ลายทาง ลายดอก และการตอ่ดอก ฯลฯ ได้ 

6. คดิคํานวณคา่ใช้จา่ยในการถกัโครเชต์แตล่ะชิน้งานได้ 

7. มีความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบตังิานจริงท่ีถกูต้อง 

8. มีเจตคตท่ีิดีตอ่การทํางานและมีความคดิสร้างสรรค์ 

 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง20223           งานเช่ือมโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน  0.5 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล

ถูกตอ้งตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมไฟฟ้า งานโลหะแผน่  

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2. บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

3. บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

4. การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

5.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

6. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

7. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 7 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง20224           งานเช่ือมโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน  0.5 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ กระบวนการเช่ือมไฟฟ้า วสัดุเคร่ือง

เช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ และการประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งตามหลกัการความปลอดภยั 

 ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า สามารถเช่ือมไฟฟ้า งานโลหะแผน่ และซอ้มแซมของใชท่ี้

ชาํรุด 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีระบบ

ในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

3. บอกช่ือวสัดุเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือมได ้

4. บอกช่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ได ้

5. การประกอบช้ินงานโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลถูกตอ้งได ้

6.  ปฏิบติัฝึกทกัษะกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าได ้

7. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

8. มีระบบในการทาํงานมีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

 

รวมทั้งส้ิน 8 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 20225       งานเคร่ืองยนตเ์ล็กเบ้ืองตน้ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน 0.5 หน่วยกิต) 

 

 อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือช่างทัว่ไป และเคร่ืองมือพิเศษ ท่ีใชใ้นการถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์ล็ก ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงสร้าง ช้ินส่วนหลกัการในการทาํงานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะ บอก

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน วธีิการตรวจสอบแกไ้ขอาการชาํรุด 

ตลอดจนการบาํรุงรักษา 

 ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือตรวจ ถอด ประกอบ ปรับและเปล่ียนส่วนประกอบของเคร่ืองยนตต์ามลาํดบัขั้นตอน

อยา่งเป็นระบบ หาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขอยา่งง่าย เก่ียวกบัระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ใหบ้ริการตรวจซ่อม สามารถ

ตรวจวเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน คาํนวณ

ค่าใชจ่้ายในการบริการตรวจซ่อม สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน และกาํหนดราคาค่าบริการ 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีความอดทน ขยนั 

ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือชา่งทัว่ไปและเคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในการถอดประกอบเคร่ืองยนต์เล็กได้ 

2. อธิบายความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงสร้าง ช้ินส่วนหลกัการในการทาํงานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

และ 2 จงัหวะได ้

3.บอกระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืนและระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนตไ์ด ้

4. บอกวธีิการตรวจสอบและแกไ้ขอาการชาํรุด ตลอดจนการบาํรุงรักษาได ้

5. ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือตรวจ ถอด ประกอบ ปรับและเปล่ียนส่วนประกอบของเคร่ืองยนตต์ามลาํดบั

ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบได ้

6.  ฝึกปฏิบติัหาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ข เก่ียวกบัระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ได ้

7. ฝึกปฏิบติัการบริการตรวจซ่อมสาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ินได ้

8. คาํนวณค่าใชจ่้าย ในการบริการตรวจซ่อม สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน และกาํหนดราคา

ค่าบริการได ้

9. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

10. มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

รวมทั้งหมด  10 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 20226       งานเคร่ืองยนตเ์ล็กเบ้ืองตน้ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน 0.5 หน่วยกิต) 

 

 อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือช่างทัว่ไป และเคร่ืองมือพิเศษ ท่ีใชใ้นการถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์ล็ก ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงสร้าง ช้ินส่วนหลกัการในการทาํงานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะ บอก

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน วธีิการตรวจสอบแกไ้ขอาการชาํรุด 

ตลอดจนการบาํรุงรักษา 

 ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือตรวจ ถอด ประกอบ ปรับและเปล่ียนส่วนประกอบของเคร่ืองยนตต์ามลาํดบัขั้นตอน

อยา่งเป็นระบบ หาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขอยา่งง่าย เก่ียวกบัระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ใหบ้ริการตรวจซ่อม สามารถ

ตรวจวเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน คาํนวณ

ค่าใชจ่้ายในการบริการตรวจซ่อม สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน และกาํหนดราคาค่าบริการ 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั มีความอดทน ขยนั 

ซ่ือสตัย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือชา่งทัว่ไปและเคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในการถอดประกอบเคร่ืองยนต์เล็ก ได้ 

2. อธิบายความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงสร้าง ช้ินส่วนหลกัการในการทาํงานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

และ 2 จงัหวะได ้

3.บอกระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืนและระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนต ์

4. บอกวธีิการตรวจสอบและแกไ้ขอาการชาํรุด ตลอดจนการบาํรุงรักษาได ้

5. ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือตรวจ ถอด ประกอบ ปรับและเปล่ียนส่วนประกอบของเคร่ืองยนตต์ามลาํดบั

ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบได ้

6.  ฝึกปฏิบติัหาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ข เก่ียวกบัระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ได ้

7. ฝึกปฏิบติัการบริการตรวจซ่อมสาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ินได ้

8. คาํนวณค่าใชจ่้าย ในการบริการตรวจซ่อม สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถ่ิน และกาํหนดราคา

ค่าบริการได ้

9. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

10. มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

รวมทั้งหมด  10 ผลการเรียนรู้ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       200 

คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา ง 20227  การใชโ้ปรแกรมตารางการทาํงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้      เวลา 40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

  

อธิบายคณุลกัษณะและความสําคญัของซอฟต์แวร์ประเภทตา่ง ๆ   ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน วิเคราะห์วางแผน

และปฏิบตังิานการใช้โปรแกรมประเภทโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สว่นประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 

2010  และเข้าใจพืน้ฐานการทํางานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สามารถคํานวณโดยการพิมพ์สตูรทาง

คณิตศาสตร์ และการใช้สตูรสําเร็จจากการแทรกฟังก์ชนัได้ และสามารถสร้างตารางและสร้างแผนภมูิอยา่งง่ายได้ 

และการดแูลรักษาวสัดอุปุกรณ์ 

ใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมตารางการทาํงาน  ปฏิบติัการออกแบบ และผลิตช้ินงาน พร้อม

ตกแต่งพฒันาปรับปรุงไดถู้กตอ้งตามกระบวนการ   

นกัเรียนมีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั  ซ่ือสัตย ์รักษาความสะอาด และมีเจคติท่ีดีต่อการทาํงาน 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัสว่นติดตอ่ผู้ใช้ท่ีปรับปรุงใหมแ่ละคณุลกัษณะใหมข่องโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้ 

2. สามารถอธิบายและใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้ 

3. เข้าใจหลกัการพืน้ฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 

4. สามารถคํานวณโดยการพิมพ์สตูรทางคณิตศาสตร์ และการใช้สตูรสําเร็จจากการแทรกฟังก์ชนัได้ 

5. สามารถสร้างแผนภมูิอยา่งง่ายและสร้างแผนภมูิขัน้สงูได้ 

6. สามารถจดัการฐานข้อมลู เพ่ือการจดัการงานด้านตา่งๆ อยา่งมีจิตสํานกึและความรับผิดชอบ 

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

  

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       201 

คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20228      การจดัสวนถาด    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษาเก่ียวกบัหลักการวิธีการกระบวนการจดัสวนถาดเพื่อการดาํรงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการอาชีพฝึก

ปฏิบติังานการจดัสวนถาดประยุกตป์รับเปล่ียนแนวคิดพฒันางานเป็นพื้นฐานการอาชีพมีรายไดร้ะหวา่งเรียนจากการ

จาํหน่ายช้ินงานโดยใชท้กัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพไดแ้ก่ทกัษะกระบวนการทาํงานทกัษะกระบวนการ

แกปั้ญหาทกัษะการทาํงานร่วมกนัทกัษะแสวงหาความรู้และทกัษะการจดัการในการฝึกปฏิบติังาน 

เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการจดัสวนถาดเพื่อดาํรงชีวิตและเป็นพื้นฐานการอาชีพโดยการการ

สร้างรายได้ระหว่างเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือมีความซ่ือสัตย์เสียสละยุติธรรมประหยดัขยนัอดทน

รับผิดชอบตรงเวลารอบคอบปลอดภยัคุ้มค่าย ัง่ยืนสะอาดประณีตมีเหตุผลมีมารยาทช่วยเหลือตนเองทาํงานบรรลุ

เป้าหมายทาํงานถูกวธีิทาํงานเป็นขั้นตอนทาํงานมีระบบมีความคิดสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัการวธีิการกระบวนการในการจดัสวนถาด 

2. สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรคมี์ทกัษะการทาํงานร่วมกนั 

3. ประยกุตป์รับเปล่ียนแนวคิดพฒันาช้ินงานเป็นพื้นฐานสู่การมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

4. มีทกัษะการจดัการในการทาํงาน 

5. มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน 

6. มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

7. มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน 

8. ใชพ้ลงังานทรัพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       202 

 คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20229     ช่างแกะลวดลายบนกระจก 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน 0.5 หน่วยกิต) 

               

          ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกระจก อุปกรณ์การกดักระจกและการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการกดักระจก 

มีทกัษะในการกดักระจก ออกแบบและตกแต่งช้ินงาน มีความสามารถในการบริหารจดัการ การคาํนวณตน้ทุนผลิต 

การจดัจาํหน่าย การจดัทาํบญัชีและการตลาด ใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ การบริหารจดัการ สร้างสรรค์

ผลงานและนาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           เพื่อให้รู้จกัการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีในการทาํงานและมีจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังาน ใชท้รัพยากร

อยา่งประหยดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

          1. มีความรู้ความขา้ใจเก่ียวกบักระจก อุปกรณ์ในการกดักระจกและวธีิการกดักระจก 

          2. สามารถเลือกอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการกดักระจกไดเ้หมาะสมกบังาน 

          3. มีความรู้ความขา้ใจและทกัษะในการกดักระจกและเลือกวธีิการกดักระจกไดเ้หมาะสม 

          4. ออกแบบและตกแต่งช้ินงานกระจกไดต้ามความตอ้งการความสามารถไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

          5. ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการสืบคน้ขอ้มูลแสวงหาความรู้วางแผนการทาํงานและนาํเสนอผลงาน 

          6. มีความสามารถในการบริหารจดัการ การวางแผนการตลาดการคาํนวณตน้ทุนผลิต การทาํบญัชี  

              รายรับรายจ่ายได ้โดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการทาํงานเพื่อใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ 

          7. สามารถประเมินช้ินงาน มีวจิารณญาณในการตดัสินใจ ปรับปรุงแกไ้ขผลงานได ้

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       203 

 คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20230     ช่างแกะลวดลายบนกระจก 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  20 ชัว่โมง (จาํนวน 0.5 หน่วยกิต) 

               

          ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกระจก อุปกรณ์การกดักระจกและการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการกดักระจก 

มีทกัษะในการกดักระจก ออกแบบและตกแต่งช้ินงาน มีความสามารถในการบริหารจดัการ การคาํนวณตน้ทุนผลิต 

การจดัจาํหน่าย การจดัทาํบญัชีและการตลาด ใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ การบริหารจดัการ สร้างสรรค์

ผลงานและนาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           เพื่อให้รู้จกัการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีในการทาํงานและมีจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังาน ใชท้รัพยากร

อยา่งประหยดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

          1. มีความรู้ความขา้ใจเก่ียวกบักระจก อุปกรณ์ในการกดักระจกและวธีิการกดักระจก 

          2. สามารถเลือกอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการกดักระจกไดเ้หมาะสมกบังาน 

          3. มีความรู้ความขา้ใจและทกัษะในการกดักระจกและเลือกวธีิการกดักระจกไดเ้หมาะสม 

          4. ออกแบบและตกแต่งช้ินงานกระจกไดต้ามความตอ้งการความสามารถไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

          5. ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการสืบคน้ขอ้มูลแสวงหาความรู้วางแผนการทาํงานและนาํเสนอผลงาน 

          6. มีความสามารถในการบริหารจดัการ การวางแผนการตลาดการคาํนวณตน้ทุนผลิต การทาํบญัชี  

              รายรับรายจ่ายได ้โดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการทาํงานเพื่อใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ 

         7. สามารถประเมินช้ินงาน มีวจิารณญาณในการตดัสินใจ ปรับปรุงแกไ้ขผลงานได ้

         8. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

         9. มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตย ์และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       204 

คําอธิบายรายวชิาสาระเพิม่ 

รายวชิา  ง 20231      การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษาความหมายความสาํคญั  และประโยชน์ของไมด้อกไมป้ระดบัท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  ประเภทของไม้

ดอกไมป้ระดบั  สภาพดินฟ้าอากาศ  พนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ  การเตรียมดินและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปลูก 

สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลตามความตอ้งการของตลาด  เลือกปลูกไมด้อกไมป้ระดบั  เลือกชนิดไมด้อกไมป้ระดบั

และสามารถดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เขา้ใจ  มีทกัษะ มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบอยา่งมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนรู้ความหมาย ความสําคญั และประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดบัท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน 

2. นกัเรียนมีความรู้เร่ืองประเภทของไม้ดอกไม้ประดบั 

3. นกัเรียนมีความรู้เร่ืองพนัธุ์และการขยายพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบั 

4. นกัเรียนสามารถดแูลไม้ดอกไม้ประดบัได้อย่างเหมาะสม 

5. นกัเรียนสามารถนําทกัษะและประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 20232     การจดัดอกไมส้ด     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 อธิบายองคป์ระกอบศิลปะและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดอกไมส้ด ประเภทของดอกไม ้ การเลือกดอกไม้

และวสัดุตกแต่ง การจดัดอกไมส้ดแบบต่าง ๆ การเลือกภาชนะและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัดอกไม ้การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ 

การบรรจุเพื่อการจาํหน่าย 

 ฝึกปฏิบติัการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้ จดัดอกไมส้ดแบบต่าง ๆ เช่น แจกนั พานดอกไม ้  ช่อ

ดอกไม ้ พวงหรีด พวงมาลา ตามโอกาสการใช ้ คาํนวณค่าใชจ่้าย กาํหนดราคาค่าบริการ จดัจาํหน่าย จดบนัทึกการ

ปฏิบติังาน ทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลงาน 

 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัดอกไมส้ด มีเจตคติท่ีดีต่อในการทาํงาน ปฏิบติังานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ขยนั อดทน มีความรับผิดชอบ ประณีต มีระเบียบ ซ่ือสตัย ์ สามารถใหบ้ริการจดัดอกไมเ้พื่อ

จาํหน่ายและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองค์ประกอบศลิปะและวฒันธรรมการจดัดอกไม้สดได้ 

2. อธิบายประเภทของการจดัดอกไม้สด และการเลือกใช้ภาชนะในการจดัได้ 

3. เลือกใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมของการจดัดอกไม้ได้ 

4. บอกวิธีการใช้ การดแูล  รักษา  การบรรจ ุและวสัดอุปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง 

5. ปฏิบตัิการจดัดอกไม้ตามขัน้ตอนในการจดัดอกไม้สดแบบตา่ง ๆ เชน่ แจกนั พานดอกไม้ ชอ่ดอกไม้ ฯ 

ตามโอกาสใช้งานได้ 

6. จดัทําบญัชีรายรับ – รายจา่ย และประเมิลผลงานได้ 

7. กําหนดราคาจําหน่ายและคิดต้นทนุกําไรอยา่งมีคณุธรรมได้ 

8. มีเจตคตท่ีิดีตอ่ในการทํางานอยา่งมีความสขุ 

9. ปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ขยนั อดทน มีความรับผิดชอบ ประณีต มีระเบียบ ซ่ือสตัย์ 

10. สามารถให้บริการจดัดอกไม้เพ่ือจําหนา่ยและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 

 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       207 

ทาํไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
 

ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในชีวติประจาํวนั เน่ืองจาก

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจ

เก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของ

สังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดี

ข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมทั้ง

เขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน และมีวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต 
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงกาํหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพือ่นบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัทาํ 
รายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิด

และวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
สาระสาํคญั ดงัน้ี 

• ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร แสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ และ

สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 
• ภาษาและวฒันธรรม การใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสัมพนัธ์ ความเหมือนและ

ความแตกต่างระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั

วฒันธรรมไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
• ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
• ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 

ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่๑  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑     เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓     นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 

สาระที ่๒  ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใช ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

สาระที ่๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

มาตรฐาน ต ๓.๑     ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการ

พฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 

สาระที ่๔  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑     ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒    ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

•  ปฏิบติัตามคาํขอร้อง   คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง และคาํอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา 

นิทาน และบทร้อยกรองสั้ นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ /เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กบั

ประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

•  ส น ท น า แ ล ะ เ ขี ย น โ ต้ต อ บ ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ ต น เ อ ง แ ล ะ เ ร่ื อ ง ต่ า ง ๆ  ใ ก ล้ตัว  ส ถ า น ก า ร ณ์  ข่ า ว  

เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใช้คาํขอร้อง คาํช้ีแจง และคาํอธิบาย ให้

คาํแนะนาํอยา่งเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ   เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้
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ความช่วยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย   อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ือง

ต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

•  พูดแ ล ะ เ ขี ย น บ รร ย า ย เ ก่ี ย วกับ ตน เอง    ป ระ ส บ ก า รณ์    ข่ า ว  /เห ตุ ก า ร ณ์  /เ ร่ือ ง  /ป ระ เ ด็นต่ า ง ๆ  

ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสําคญั /แก่นสาระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง /ข่าว/

เหตุการณ์ /สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม  ประสบการณ์ และ

เหตุการณ์  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ   

•  เ ลื อ ก ใ ช้ภ า ษ า   นํ้ า เ สี ย ง  แ ล ะ กิ ริ ย า ท่ า ท า ง เห ม า ะ กับ บุ ค ค ล แล ะ โ อ ก า ส  ต า ม ม า ร ย า ท สั ง ค ม 

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

ของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

•  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการ

ลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความ

แตกต่างระหวา่งชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

•   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล  /ข้อเท็จจริง ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับก ลุ่มสาระการเ รียน รู้ อ่ืนจาก 

แหล่งการเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

•  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม   

•  ใ ช้ภา ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ นก า ร สื บ ค้น  /ค้นคว้า  รวบรวม   และสรุปความ รู้  /ข้อมู ล ต่ า ง ๆ  จ า ก ส่ื อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน 

ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 

•  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน)  ส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม   เวลาว่างและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายในวงคาํศพัท์

ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คาํ (คาํศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

•  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท  

ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวชิาพืน้ฐาน 

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  

อ21101 ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 1 3  ชัว่โมง /สัปดาห์ จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 

อ21102 ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2 3  ชัว่โมง /สัปดาห์ จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 

มธัยมศึกษาปีท่ี  2  

อ22103 ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 1 3  ชัว่โมง /สัปดาห์ จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 

อ22104 ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2 3  ชัว่โมง /สัปดาห์ จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 

มธัยมศึกษาปีท่ี  3  

อ23105 ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 1 3  ชัว่โมง /สัปดาห์ จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 

อ23106 ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2 3  ชัว่โมง /สัปดาห์ จาํนวน 1.5  หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา อ21101  รายวชิาภาษาองักฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1    เวลา  60  ช่ัวโมง    จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

การแนะนาํตนเอง การอ่านออกเสียงคาํศพัท์ วลี ประโยค  ขอ้ความหรือบทอ่านสั้ น ๆ  การเขียนบรรยาย

เก่ียวกบัตนเอง การปฏิบติัตามคาํสั่ง คาํแนะนาํ คาํขอร้อง การใชภ้าษาและท่าทางเพื่อส่ือความหมาย การนาํเสนอขอ้มูล

ท่ีไดรั้บจากการฟังและอ่านทั้งท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง เป็นถอ้ยคาํของตนเองหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวหรือเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัทั้งในอดีต 

ปัจจุบนัและอนาคต การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัวนัสาํคญั ประเพณีท่ีสาํคญัในทอ้งถ่ิน ชาติ ศาสนา และวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา  

โดยใชท้กัษะการพดูและการเขียนท่ีไดรั้บจากการฟังและการอ่านเพื่อนาํเสนอขอ้มูลดว้ยภาษาง่าย ๆ 

เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.1/1, ม.1/3,  ม.1/4   

ต 1.2 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3    

ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2    

ต 2.1  ม.1/1  

ต 2.2  ม.1/1   

ต 3.1 ม.1/1   

ต 4.1 ม.1/1    

ต 4.2 ม.1/1 

 

รวมทั้งหมด  13   ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา อ21102  รายวชิาภาษาองักฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่2    เวลา  60  ช่ัวโมง    จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

การสนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่นความ

สนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  คาํขอร้อง คาํช้ีแจง และคาํอธิบาย การให้คาํแนะนาํอย่าง

เหมาะสม  การพูดและเขียนแสดงความตอ้งการ การเสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือ  การพดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล การบรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบขอ้มูลจากส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ

ตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

        โดยใชภ้าษาทกัษะทางภาษา นํ้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาททางสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

        เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระอ่ืน ๆ 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4   

ต 1.2 ม.1/2 ,ม.1/4, ม.1/5    

ต 1.3  ม.1/3    

ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2 ,ม.1/3 

ต 2.2  ม.1/2   

ต 3.1 ม.1/1   

ต 4.1 ม.1/1    

ต 4.2 ม.1/1 

 

รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา อ22101  รายวชิาภาษาองักฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1    เวลา  60  ช่ัวโมง   จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

การนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการฟังและอ่านจากส่ือต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นความเรียง  บทร้อยกรอง และส่ือท่ีไม่ใช่

ความเรียง การแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เป็นถอ้ยคาํของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ การแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  ข่าวหรือเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั  ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัวนัสําคญั  ประเพณีของชาติ ศาสนา และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกต่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การเรียงคาํตามโครงสร้างประโยค การใช้

ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ รวบรวมและ สรุปความรู้  

 โดยใชท้กัษะการส่ือสาร ใชภ้าษาท่าทาง ในสถานการณ์สมมติง่าย ๆ 

ให้เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และเช่ือมโยงกลุ่มสาระอ่ืน 

ตลอดจนนาํไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และส่ือสารกบับุคคลอ่ืน  

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   

ต 1.2 ม.2/1, ม.2/3,ม.2/4    

ต 1.3 ม.2/3    

ต 2.1 ม.2/2 ,ม.2/3   

ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1   

ต 4.1 ม.2/1    

ต 4.2 ม.2/1   

 

รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา อ22102   รายวชิา ภาษาองักฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2     เวลา  60  ช่ัวโมง   จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

การใช้คาํขอร้อง คาํแนะนํา คาํช้ีแจง คาํอธิบาย  ประโยค และข้อความ และความหมายเก่ียวกับตนเอง  

ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/ประเด็นต่างๆ การเดินทางท่องเท่ียว สุขภาพและสวสัดิการ  สภาพดินฟ้าอากาศ 

และเทคโนโลยี ดนตรี กีฬาท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 

ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ  ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา

ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

โดยเลือกใชท้กัษะภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

เห็นคุณค่า และสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และเช่ือมโยงกลุ่มสาระอ่ืน ตลอดจนนาํไป

แสวงหาความรู้เพิ่มเติม การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.2/3 , ม.2/4     

ต 1.2 ม.2/2 ,ม.2/4, ม.2/5    

ต 1.3 ม.2/1 , ม.2/2     

ต 2.1 ม.2/1   

ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

ต 3.1 ม.2/1   

ต 4.1 ม.2/1    

ต 4.2 ม.2/1 , ม.2/2 

 

รวมทั้งหมด  13  ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา อ23101  รายวชิาภาษาองักฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่1     เวลา  60  ช่ัวโมง   จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย การบอกทิศทาง การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเกิดจากการฟัง และการอ่าน จาก

ส่ือต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การใช้พจนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง เคร่ืองหมายวรรคตอน 

ตาํแหน่งของคาํในประโยค การใช้ภาษาส่ือสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนใน

ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ 

กิจกรรมเก่ียวกบัวนัสาํคญั ประเพณีของชาติ ศาสนา และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

โดยทกัษะการใช้ภาษาท่ีเน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวติประจาํวนั  ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ สามารถนาํไปเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระอ่ืน ตลอดจนใชแ้สวงหาความรู้เพิ่มเติมใน

การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอยา่งถูกตอ้ง ตามมารยาททาง

สังคม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4    

ต 1.2 ม.3/1, ม.3/4 , ม.3/5 

ต 1.3  ม.3/1, ม.3/2    

ต 2.1 ม.3/2 , ม.3/3    

ต 2.2 ม.3/1, ม.3/2 

ต 3.1 ม.3/1   

ต 4.1 ม.3/1    

ต 4.2 ม.3/1 

 

รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา อ23102  รายวชิาภาษาองักฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2    เวลา  60  ช่ัวโมง   จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

การคน้ควา้  รวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลท่ีเกิดจากการฟัง และการอ่าน จากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การใช้คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบายท่ีมีขั้นตอนซับซ้อน ประโยค

ผสมและประโยคซบัซอ้น (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ    

โดยใช้ทักษะทางภาษา นํ้ าเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนาอย่างเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ สามารถนาํไปเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระอ่ืน ตลอดจนใชแ้สวงหาความรู้เพิ่มเติมใน

การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอยา่งถูกตอ้ง  

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.3/3 ,ม.3/4      

ต 1.2 ม.3/2 ,ม.3/3     

ต 1.3 ม.3/3     

ต 2.1 ม.3/1      

ต 3.1 ม.3/1     

ต 4.1 ม.3/1    

ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

 

รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวดั 
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