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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1 

 

1 ส่วนน า 

ความน า 

 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม   (สามัคคีพิทยา)  ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้ด าเนินการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)    โดย
ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดการเรียน    การสอนในแต่ละ
ระดับชั้น  และได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน   การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี เกณฑ์การจบการศึกษา   
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลผู้ เรียน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สังคมไทย และความต้องการ
ของท้องถิ่น  
          อาศัยอ านาจตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจในการยกเลิก เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและวิธีการจัด
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนได้เหมาะสมกับบริบทและจุดเน้น
ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 จึงปรับปรุงโครงสร้าง
เวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
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1. ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบท จุดเน้นของสถานศึกษา และศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับสาระ
ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี หรือ 1 หน่วยกิตต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวม จ านวน 880 
ชั่วโมงต่อปี หรือ 22 หน่วยกิตต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 

3.จัดเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 120 ชั่วโมงต่อปี 
4.จัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ควรค านึงถึง

ศักยภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
หลักสูตร โรงเรียน พุทธศักราช 2562 ตามหลักสู ตรแกนกลางกา รศึกษาขั้ นพ้ืนฐา น 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับประถมศึกษา มีกรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์
ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความ
ซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับ
ความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนผ่านการปฏิบัติที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด โดยมีสาระส าคัญของ
การปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด

การวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษ 21  
1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส าหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง

กับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
            2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด้วยการออกแบบ 
และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรูบู้รณาการสาระทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
           3. สาระภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ได้ปรับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้
ที่เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนดารทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 
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 ดังนั้นการด าเนินการหลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ค าอธิบายรายวิชา   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เกณฑ์การจบการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน ซ่ึงจะสามารถช่วยให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับท้องถิ่น มีความม่ันใจว่าโรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา 

  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ สร้างนวัตกรรม มีคุณลักษณะ  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตา ม

มาตรฐานที่ก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม ใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ       โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
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 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่ าง ๆ อย่า งเหมาะสม  กา รปรับตัวให้ ทัน      กับกา รเปลี่ยนแปลงของสั งคมและ
สภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ         ต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน 

 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน การเรียนรู้ 

การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้  

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

 

 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 880 880 880 

ภาษาไทย 120 120 120 

คณิตศาสตร์ 120 120 120 

วิทยาศาสตร์ 160 160 120 

สังคมศึกษา  120 120 120 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 80 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 

รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละ 200   ชั่วโมง 

หน้าที่พลเมือง 40 40 40 
วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม  40 40 40 
ท้องถิ่น 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
     กิจกรรมนักเรียน 
 -   ลูกเสือ เนตรนารี 
 -   ชุมนุม 

 
20 
40 

 
20 
40 

 
20 
40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 20 20 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่เกิน1,200 ชั่วโมง/ปี 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

                                          ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1)  

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์  2.0 80 ว21102 วิทยาศาสตร์  2.0 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 พ21102 พลศึกษา 1.0 40 

ศ21101 ศิลปะ 1.0 40 ศ21103 ศิลปะ  1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพฯ 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพฯ 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 
รวม 11 440 รวม 11 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 20 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
ว21201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม1 0.5 20 ว21202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 0.5 20 

ศ21201 ท้องถิ่น 1  0.5 20 ศ21202 ท้องถิ่น 2  0.5 20 

 ง21201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40    ง21202 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 40 
รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม. 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสือ / เนตรนารี  - 10  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 10 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิ จ กร รมเ พ่ือสั ง คมและสา ธา รณ ะ
ประโยชน์ 

- 10  กิจ กรรมเ พ่ือสั งคมและสา ธา รณะ
ประโยชน์ 

- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมดจ านวนชั่วโมง / ปี 1,200 
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ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์  2.0 80 ว22102 วิทยาศาสตร์  2.0 80 
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา 1.5 60 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 พ22102 พลศึกษา 1.0 40 
ศ22101 ศิลปะ 1.0 40 ศ22103 ศิลปะ  1.0 40 

ง22101 การงานอาชีพฯ 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพฯ 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

รวม 11 440 รวม 11 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3  0.5 20 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

ว22201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม3 0.5 20 ว22202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 4 0.5 20 
ศ22203 ท้องถิ่น 3  0.5 20 ศ22204 ท้องถิ่น 4  0.5 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40 ง22202 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม. 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสือ / เนตรนารี  - 10  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 10 

ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
- 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมดจ านวนชั่วโมง / ปี 1,200 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 

 

                                          ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา 1.5 60 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 พ23102 พลศึกษา 1.0 40 
ศ23101 ศิลปะ 1.0 40 ศ23103 ศิลปะ  1.0 40 

ง23101 การงานอาชีพฯ 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพฯ 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

รวม 11 440 รวม 11 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5 20 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6  0.5 20 

ว23201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม5 0.5 20 ว23202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 6 0.5 20 
ส23205 ท้องถิ่น 5  0.5 20 ศ23206 ท้องถิ่น 6  0.5 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40 ง23201 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 40 

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม. 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ลูกเสือ / เนตรนารี  - 10  ลูกเสือ / เนตรนารี  - 10 

ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
- 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
- 10 

รวม - 60  รวม - 60 
รวมท้ังหมดจ านวนชั่วโมง / ปี 1,200 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต         

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

            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเรื่อง พญากง พญาพาน และบทร้อยกรองเรื่อง ย่าเหล             
อ่านจับใจความส าคัญจากเรื่อง พญากง พญาพาน ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงจากเรื่อง พญากง   
พญาพาน วิเคราะห์คุณค่าจากการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข่าว และเหตุการณ์ประจ าวัน เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ  
มีมารยาทในการเขียน ย่อเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เล่าเรื่องย่อ      
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อธิบายเรื่องเสียงในภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย       
ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค าพ้อง วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า สรุปเนื้อหาวรรณคดีเก่ียวกับ

พิธีกรรมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สรุปความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีที่อ่าน 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทย การอ่านออกเสียง จับใจความส าคัญ ระบุเหตุผล 

วิเคราะห์  คัดลายมือ เขียนและพูด เพ่ือแสดงถึงการใช้ภาษาไทย  

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝุรู้ใฝุเรียน 
รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ซ่ือสัตย์สุจริต รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
มาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3, ม.1/8 
ท2.1 ม.1/1, ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/9 
ท3.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ท4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ท5.1 ม.1/1,ม.1/4 

รวมท้ังหมด   17   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21102   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน  1.5 หน่วยกิต            

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

 อธิบาย เปรียบเทียบ ตีความ ค าที่มีหลายความหมายของบริบทต่าง ๆ จากการอ่านโดยระบุ 
ข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
ของเครื่องมือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้นและมีมารยาทในการอ่านเขียนสื่อสารแนะน าองค์พระปฐม
เจดีย์ และพระราชวังสนามจันทร์ เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ เขียนรายงานการค้นคว้า มี
มารยาทในการเขียน ประเมินความน่าเชื่อถือแล้วพูดรายงานจากการค้นคว้า มีมารยาทในการฟังและ
การดู วิเคราะห์ภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จ าแนกส านวน ค าพังเพย สรุปความรู้และ

ข้อคิด จากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจ าบทอาขยาน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทย การอธิบาย เปรียบเทียบ ตีความ จ าแนก ระบุสังเกต

และ  ความสมเหตุสมผล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เขียนสื่อสาร  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านการใฝุรู้ใฝุเรียนรัก
ความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ซ่ือสัตย์สุจริต รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

จัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/9 
ท2.1 ม.1/2,ม.1/3,ม.1/7,ม.1/9 
ท3.1 ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
ท4.1 ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
ท5.1 ม.1/2,ม.1/3,ม.1/5 

รวมท้ังหมด   18   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 22101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน  1.5 หน่วยกิต                              
*************************************************************************** 

 ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การพูด  การดู  การเขียน  และสรุปเนื้อหาวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน โดยการออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองจากต านานพญากง พญาพาน       
นิราศพระประธม ประวัติพระราชวังสนามจันทร์ จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน เขียนแผนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจโดยเขียนเป็นแผนการอนุรักษ์วรรณกรรม
พ้ืนบ้าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยใช้ บทร้องประกอบการเล่น เขียนบรรยาย และพรรณนา  
เขียนเรียงความ พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง และดูจากเรื่องสถานที่ส าคัญภายในจังหวัด พูด
ในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ 
ประโยครวม ประโยคซ้อน ใช้ค าราชาศัพท์ ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี

คุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน   

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย การอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียน      

ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการคิด การวิเคราะห์ และทักษะการประเมินค่า 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยน า

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/8 
ท2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/8 
ท3.1 ม.2/1,ม.2/4,ม.2/6 
ท4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/4 
ท5.1 ม.2/1,ม.2/5 

รวมท้ังหมด   16  ตัวชี้วัด 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 22102   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต            

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

 ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ ข้อ
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน โดยเน้นประวัติพระราชวังสนามจันทร์ ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ วิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ 
การโน้นน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่า หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนย่อ
ความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือ
ของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือน าข้อคิด มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา แต่ง
บทร้อยกรอง รวบรวม และอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ 
วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่า

ของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน       ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทยการอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียนทักษะ           

การท างานกลุ่ม  ทักษะการคิด  การวิเคราะห์ การอธิบาย และทักษะการประเมินค่า  

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
ท2.1 ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
ท3.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/5 
ท4.1 ม.2/3,ม.2/5 
ท5.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 

รวมท้ังหมด   16  ตัวชี้วัด 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 23101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 60 ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต            

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

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย  ใจความส าคัญรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  
อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบความคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความ 
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติของรัชกาลที่6       ย่อความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ พูด
รายงานจากเรื่องที่ฟัง และดู แนะน าองค์ประปฐมเจดีย์ จ าแนก และใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม 
วิเคราะห์คุณค่า เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ     บทร้อย
กรองที่มีคุณค่า        ตามความสนใจ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียง จับใจความส าคัญ ระบุเหตุผล  
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อธิบาย การตีความ วิเคราะห์ จ าแนกและใช้ สรุปความรู้และข้อคิด ประเมิน  
สร้างค า เขียนค าอวยพร ค าขวัญ ค าคม โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ เขียนจดหมายกิจธุระ พูดแสดง

ความคิดเห็น พูดวิเคราะห์และ       พูดรายงาน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย        
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การ
ฟัง  การดู และการพูด  มีจิตสาธารณะและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยน าหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/10 
ท 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/10 
ท 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
ท 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/4 

รวมท้ังหมด   22  ตัวชี้วัด 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 23102    ภาษาไทย                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 60 ชั่วโมง       จ านวน  1.5 หน่วยกิต         
*************************************************************************** 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้เหมาะสม  สามารถประเมินความถูกต้อง  
ของข้อมูลเพ่ือน ามาใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และ ความ
เป็น ไปได้ของเรื่องแล้วน ามาวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน น าไปสู่การ
ตีความ หรือประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้       จากงานเขียนได้อย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิต สามารถแสดงความคิดผ่านงานเขียน อธิบาย เขียนชี้แจง แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง
อย่าง         มีเหตุผล ด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน
พร้อมเขียนบรรยายเก่ียวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและโครงงาน สามารถพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถพูด
โน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ พร้อมทั้ง
อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการ วิชาชีพ และแต่งบทร้อยกรอง สรุปเนื้อหา วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น แล้วสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  ในชีวิตจริง 
ท่องจ าและบอกคุณค่า บทอาขยานตามที่ก าหนด มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทยด้าน การประเมิน วิจารณ์ วิเคราะห์ ตีความ          
เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง บรรยาย เขียนรายงาน กรอกแบบสมัครงาน          
พูดโน้มน้าว  แต่งบทร้อยกรอง สรุปเนื้อหา ความรู้ ความคิดและท่องจ า  

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย         
ใฝุเรียนรู้ ยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน     
การฟัง  การดู และการพูด   มีจิตสาธารณะและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.3/1,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10 
ท2.1 ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10 
ท3.1 ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ท4.1 ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ท5.1 ม.3/1,ม.3/3,ม.3/4 

รวมท้ังหมด  20  ตัวชี้วัด 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 21101คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต   
************************************************************************* 

 เปรียบเทียบจ านวนเต็ม จ านวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม และการน าความรู้เก่ียวกับจ านวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการน าความรู้เก่ียวกับ
เศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจ าหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การ
ลบ การคูณ การหารทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ท่ีเป็นทศนิยมซ้ า) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม 
การน าความรู้เก่ียวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง และจ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ 
การเขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกก าลัง เม่ือเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการน าความรู้เก่ียวกับเลข
ยกก าลังไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ อธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมบัติของการเท่ากัน การ
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการน าความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง     
     โดยใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา   ใฝุรู้ ใฝุเรียน  มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/1, ม.1/2 
ค1.3 ม.1/1  
ค 2.2 ม.1/2  

 

           รวมท้ังหมด 4  ตัวชี้วัด 

   



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 

 

                                               ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 21102คณิตศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5  หน่วยกิต   
************************************************************************* 

 บอกอัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน สร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การ
สร้างเก่ียวกับส่วนของเส้นตรงการสร้างเก่ียวกับมุมเก่ียวกับเส้นต้ังฉาก รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การ
สร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆและสร้างเส้นขนานคู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าความรู้ เ ก่ียวกับกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริงการต้ังค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและ

การแปลความหมายข้อมูล และการน าความรู้เก่ียวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ ความรู้  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศา สตร์และเทคโนโลยีในการแ ก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใฝุรู้  ใฝุเรียน มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/3  
ค1.3 ม.1/2, ม.1/3 
ค 2.2 ม.1/1  
ค3.1 ม.1/1  

 

            รวมท้ังหมด 5  ตัวชี้วัด 

   

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 22101   คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

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

เขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มคูณและหารเลขยกก าลังเม่ือเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ าและรูปเศษส่วนบอกจ านวนจริง

รากที่สองและการหารากที่สองของจ านวนจริงบอกเอกนามพหุนาม บวกและลบเอกนาม พหุนาม 

คูณและหารพหุนาม  บอกการแปลงการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน บอกความสัมพันธ์ของการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน บอกความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ มีความสัมพันธ์แบบต่าง 
ๆ บอกเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม ให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความ

เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

โดยใช้ ความรู้  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศา สตร์และเทคโนโลยีในการแ ก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใฝุรู้  ใฝุเรียน มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ค1.1 ม.2/1,ม.2/2    

ค1.2 ม.2/1   

ค2.2 ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 

     รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด    



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 

 

                                                    ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 22102   คณิตศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

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

หารพหุนาม ตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจก
แจง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว พหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสองสมบูรณ์
วิเคราะห์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส หาพ้ืนที่ของปริซึม ปริมาตรของปริซึม  
พ้ืนที่ของทรงกระบอก  ปริมาตรของทรงกระบอก  น าเสนอ วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
แผนภาพจุดและแผนภาพต้น – ใบ และฮิสโทแกรม หาค่ากลางของข้อมูลเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล 
อธิบายประโยคเง่ือนไขและบทกลับ ให้เหตุผลเก่ียวกับการสร้างทางเรขาคณิต 

โดยใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน    

เพ่ือให้เกิดความใฝุรู้ใฝุเรียน มุ่งม่ันในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มี
เหตุผล เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวชี้วัด  

ค1.2 ม.2/2    

ค2.1 ม.2/1,ม.2/2  

ค2.2 ม.2/1,ม.2/5     

ค3.1 ม.2/1        

     รวมท้ังหมด  6  ตัวชี้วัด    

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 19 

 

                                  ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 23101   คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

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

บอกลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมการหาพ้ืนที่ผิว
ของปริซึม และทรงกระบอกการหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลมการ
เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัด
ได้อย่างเหมาะสมการคาดคะเนเก่ียวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมการใช้ความรู้
เก่ียวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆการใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาการเขียนกราฟแสดงความเก่ียวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการอ่านและแปล
ความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอ่ืน ๆ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง

ตัวแปร และน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ ค าตอบ 

โดยใช้ ความรู้  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศา สตร์และเทคโนโลยีในการแ ก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ใฝุรู้ ใฝุเรียน มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวชี้วัด 

ค2.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 ,ม.3/4   
ค2.2 ม.3/1       
ค3.1ม.3/1      
ค3.2ม.3/1      
ค4.2ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5   
ค6.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
     รวมท้ังหมด  17  ตัวชี้วัด    



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 

 

                               ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 23102   คณิตศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

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

ศึกอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา ก าหนดประเด็น และเขียนข้อค าถาม
เก่ียวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดวิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม หา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยมฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และไม่ได้แจกแจงความถี่  และ
เลือกใช้อย่างเหมาะสม น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาส
เกิดขึ้นเท่า ๆกัน ใช้ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ใช้ความรู้
เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อภิปรายถึงความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 

โดยใช้ ความรู้  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศา สตร์และเทคโนโลยีในการแ ก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ใฝุรู้  ใฝุเรียน มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวชี้วัด 

ค4.2 ม.3/1       
ค5.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4   
ค5.2 ม.3/1       
ค5.3 ม.3/1,ม.3/2      
ค6.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
 
     รวมท้ังหมด  14  ตัวชี้วัด 

   

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 21 

 

                                     ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 21101 วิทยาศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0  หน่วยกิต   
************************************************************************* 

ศึกษาเก่ียวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ
สาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธ์ิและสารผสม การใช้ความรู้ทาง
เคมี  ให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษา
ชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์
สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์   ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการ
ออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโต
ของพืช การสื บพันธุ์ ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ศึกษาแนวคิดหลั กของ เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา การออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ วางแผน 
ด าเนินการแก้ปัญหา ด้วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรือ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  และ
น าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   การ

วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามาร ถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่ มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 

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

ว 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 

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

รวมท้ังหมด 33  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 21102 วิทยาศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 80 ชั่วโมง  จ านวน 2  หน่วยกิต   

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

 ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอน
ความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ 
ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟูาคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
อธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เง่ือนไข วนซ้ า 
การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ cรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  ตรวจสอบ
การเรียนรู้และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ 
ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 

ว 2.2 ม.1/1       

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

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

ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    

        

รวมท้ังหมด 19  ตัวชี้วัด 
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                                  ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 22101วิทยาศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง        จ านวน 2 หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

 อธิบาย บรรยายหน้าที่  ตระหนักถึงความส าคัญ ออกแบบ ทดลอง ระบุหน้าที่ระบบอวัยวะ
การหายใจ ระบบขับถ่ายของเสีย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ การแยกสาร 
น าวิธีการแยกสารไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 
ออกแบบและทดลองผลของชนิดตัวละลาย ตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีผลต่อสภาพละลาย ระบุปริมาณ
ตัวละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตรต่อมวล  ตระหนักถึงความส าคัญการ
น าความรู้ความเข้มข้นของสารไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย คาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น เรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโนยีที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน พร้อม
ทั้งหาแนวทางการแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา และ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ไขหรือพัฒนางานได้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Proplem based-  Learning ) แลการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based-Learning ) 
เน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ      ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการ
เรียนรู้ และน าเสนอผ่านทางการท าโครงงาน กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ

สังเกต การวิเคราะห์ การทกลอง การอภิปราย การอธิบาย   และสรุป 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามรถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 ,     
          ม.2/11 , ม.2/12ม.2/13 , ม.2/14 ,ม.2/15 , ม.2/16 , ม.2/17 
ว 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 
ว 4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 

รวมท้ังหมด 28 ตัวชี้วัด 
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                                    ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว 22102 วิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 

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

 อธิบายและค านวณวิเคราะห์ เปรียบเทียบ พยากรณ์ ออกแบบการทดลอง แปลความหมาย
ข้อมูล    เขียนแผนภาพ แรงเสียดทาน แรงพยุง แรงลัพธ์ โมเมนต์ของแรง แหล่งของสนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟูา           และสนามโน้มถ่วง ขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟูาและแรงโน้มถ่วง อัตราเร็ว
และความเร็ว การกระจัดและความเร็ว งานและก าลัง หลักการท างานของเครื่องกล พลังงานศักย์และ
พลังงานกล พลังงานจลน์ การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน กระบวนการเกิดดิน 
แหล่งน้ า การผุพัง การกร่อน           สร้างแบบจ าลองโครงสร้างภายในโลก การเกิดดิน การใช้น้ า 
การผุพัง การกร่อนและการสะสมของตะกอน และน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทน การใช้น้ า 
ที่เหมาะสมและยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง ออกแบบและเขียนอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดค านวณในการ
แก้ปัญหา ที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชั่น หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   สร้างและสิทธิ์ใน

การเผยแพร่ผลงาน 

 โดยอาศัยกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์  กระบวนการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐา น 
(Proplem based-Learning ) แลการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based-Learning ) 
เน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ      ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการ
เรียนรู้ และน าเสนอผ่านทางการท าโครงงาน กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การ

สังเกต การวิเคราะห์ การทกลอง การอภิปราย การอธิบาย   และสรุป 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามรถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 27 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ว 2.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , 

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

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

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

ว 4.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4  

รวมท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 23101     วิทยาศาสตร์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ชั่วโมง            จ านวน  1.5  หน่วยกิต       
*************************************************************************** 

ศึกษาให้เกิดองค์ความรู้วิเคราะห์ ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรม หรือยีนใน
นิวเคลียส ความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ า 
วัฏจักรคาร์บอน และความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา แนวทาง  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการดูแล และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหาโดยใช้การต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึ กษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้  และวางแผน     
การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ    
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อ มูล จัดกระท าข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป          
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส า รวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ บันทึกหรืออธิบายผลการสังเกต         
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่ อถือได้ และยอมรับ    
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม      
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

เพ่ือให้มีคุณลักษณะในการค้นคว้าความรู้  ด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
ตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ โดยน า
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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รหัสตัวชี้วัด 
ว1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ว2.1 ม.3/1,ม.3/,.ม.3/3,ม.3/4 
ว2.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ว8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9 

     รวมท้ังหมด 25 ตัวชี้วัด     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 23102   วิทยาศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ชั่วโมง            จ านวน  1.5  หน่วยกิต       
******************************************************************* 

ศึกษาให้เกิดองค์ความรู้วิเคราะห์ความเร่ง และผลของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ แรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ แรงพยุงของของเหลวท่ีกระท าต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสียด
ทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ เป็นแนวตรงและแนวโค้ง 
พลังงานจลน์ พลังงานศักย์  แ รงโน้มถ่ว ง กฎการอนุรักษ์พลั งงาน และความสัมพันธ์ปริมา ณ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟูา ความต้านทาน การค านวณค่าพลังงานไฟฟูาของ
เครื่องใช้ไฟฟูา การต่อวงจรไฟฟูาภายในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ตัวต้านทาน ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวง
อาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ ต าแหน่งของกลุ่มดาว ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟูา สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และ
การสื่อสาร 
 โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหาโดยใช้การต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน      
การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ     
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป           
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายบายผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของโครงงานหรื อชิ้นงานให้ผู้ อ่ืนเข้ าใจ บันทึกหรืออธิ บายผลการสังเกต         
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ     
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แ ย้งจากเดิม      
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 เพ่ือให้มีคุณลักษณะในการค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเอง  ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
ตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ โดยน า
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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รหัสตัวชี้วัด 

ว4.1 ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3, ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3 
ว5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ว7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/1 
ว8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8,ม.3/9 
 

         รวมท้ังหมด 24 ตัวชี้วัด 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 32 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21103  สังคมศึกษา2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต                          

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

ศึกษา วิเคราะห์ พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ย เวเสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
อตฺตนาโจทยตฺตาน  (จงเตือนตนด้วยตน)นิสมฺมกรณ เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี) ทุราวาสา ฆราทุกฺ
ขา (เรือนที่ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองแล ะ
ครอบครัวในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
พัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ/โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ วิเคราะห์และปฏิบัติตน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ  
บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัด
โต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมในเรื่อง
ค าอาราธนาต่างๆ ประวัติ ความส าคัญ และ ปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ศึกษา 
วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดอุปสงค์และอุปทานและกฎหมายเก่ียว           กับทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาวิเคราะห์ 
บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน 
หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   ที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า

ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 33 

 

 เพ่ือให้เกิดความรู้คว ามเข้าใจ  ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศา สนิกชนที่ดี รู้สิทธิหน้า ที่ 
กฎระเบียบ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข มีค่านิยมที่ดีงาม มีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มีจิตสาธารณะ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวิ นัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการ
ท างานรักความเป็นไทยส านึกในการอนุรักษ์ใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด าเนิน

ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส1.1 ม.1/4,     ม.1/9,      ม.1/10,        ม.1/11,            

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

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

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

ส3.1 ม.1/1,         ม.1/2,        ม.1/3    

ส3.2 ม.1/1,          ม.1/2,         ม.1/3,     ม.1/4   

   รวมท้ังหมด 25 ตัวชี้วัด     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 34 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 21102  ประวัติศาสตร์ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1            ภาคเรียนท่ี 1       จ านวน 20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

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

 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความ 
ส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
วิธีการเทียบศักรา ชตามแบบต่างๆ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ ศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ที่ต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค ที่ต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย  
ในปัจจุบัน 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ โดยน าหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 

ส4.2 ม.1/1,ม.1/2 

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 35 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส21102  ประวัติศาสตร์ 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนท่ี  2   จ านวน 20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

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

 ศึกษาวิเคราะห์ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อประวัติศาสตร์ไทย
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทยพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยที่ต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจใน
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า

ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการ
ท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน
การสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส4.3 ม.1/1 ม.1/2ม.1/3     

      รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

   



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 36 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส22102    ประวัติศาสตร์  1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 1         จ านวน 20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

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

 ศึกษา วิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  

ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการ
ท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน

การสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

ส4.2 ม.2/1,ม.2/2 

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 37 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส22102    ประวัติศาสตร์ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 20  ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

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

             ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านการเมืองการปกครอง  
สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาและการสถา ปนา
อาณาจักรธนบุรี วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติที่ มีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า

ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เข้าใจความ
เป็นมาของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี พัฒนาการด้านต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย 
โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส4.3 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 38 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส 23102   ประวัติศาสตร์ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 1        จ านวน 20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

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

 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจเหตุการณ์
ส าคัญบทบาทของไทยในสังคมโลก พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆใน

โลก การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล
และรู้จักแก้ปัญหา สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวท่ีตนเองสนใจอย่างเป็นระบบ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย โดยน าหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส4.1 ม.3/1,ม.3/2 

ส4.2 ม.3/1,ม.3/2 

ส4.3 ม.3/4 

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 39 

 

                              ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ส23104    ประวัติศาสตร์ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2       จ านวน 20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
******************************************************************************************* 

 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ม่ันคงและความเจริญรุ่งเรือง ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ อิทธิพลการพัฒนา ชาติ
ไทย บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ใช้ทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ     หาความรู้กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญานกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ และทักษะการสร้างความรู้และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมไทย บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 

ส4.3 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 

 

                                 ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 21101   สุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา 40 ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

       อธิบายความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่ มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุ่น และ วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ 
วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน         แสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย   อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือปูองกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ       สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ      เพ่ิมพูน
ความสามารถในการเคลื่อนไหวท่ีใช้ทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ  1 ชนิด           ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน         อธิบาย
ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ปฏิบัติตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น วางแผนการรุกและการปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ ตามความถนัดและความสนใจ      อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการออก

ก าลังกายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

           โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน การรวบรวมข้อมูล การ
ตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย 

เพ่ือให้เกิดสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ    มีจิตสาธารณะ     รักความ
เป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติที่ดี     เห็นคุณค่าของ

การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 
พ 1.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
พ 2.1ม.1/1,ม.1/2 
พ 3.1ม.1/1    
พ 3.2ม.1/1,ม.1/2 
พ 4.1ม.1/4 

รวมท้ังหมด  10 ตัวชี้วัด 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 41 

 

                                   ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 21102   สุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

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

เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน    แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการปูองกันการติดสารเสพติด 
อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  แสดงวิธีการชักชวนผู้ อ่ืนให้ลด  
ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ   สร้างเสริมและปรั บปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล 
การทดสอบ ออกก า ลังกา ยและเลือกเข้ าร่วมเล่น กีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่า งเต็ม
ความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนกับผู้อ่ืน ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างาน
เป็นทีม อย่างสนุกสนาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิถีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อ่ืน 

         โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ    การคิดวิเคราะห์ การประเมิน    การรวบรวมข้อมูล 
การตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน มีความสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต รักการออกก าลังกาย รักสุภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 

พ 3.1ม.1/2,ม.1/3  

พ 3.2ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 

พ 4.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3   

พ 5.1ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 

รวมท้ังส้ิน  14  ตัวชี้วัด 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 42 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 พ 22101   สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

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

 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ระบุปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในวัยรุ่น วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ 
และการต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่ เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและทีมอย่างละ 1 ชนิด ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าความรู้ และ
หลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

           โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน การรวบรวมข้อมูล การ
ตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย 

เพ่ือให้เกิดสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติที่ ดี 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย อยู่

อย่างพอเพียง  

รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1ม.2/1,ม.2/2 
พ.2.1ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
พ3.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
พ4.1ม.2/7 

รวมท้ังหมด 11  ตัวชี้วัด 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 43 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   

 พ 22102   สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                       เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

******************************************************************************************* 
การเลือกใช้บริการสุขภาพอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่ มีต่อสุขภาพความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด  ระบุวิธีการปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ ติดยาเสพติด   อธิบาย
วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ใช้ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตรายอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาที่เกิดจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและความสนใจ  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก วาง
แผนการรุก และการปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม น าผล
การปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งม่ัน  พัฒนาสมรรถภาพทาง
กายตนเองให้เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

         โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน การรวบรวมข้อมูล การ
ตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย 

        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มุ่งม่ันในการท างาน รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต รักการออกก าลังกาย รักสุ ขภาพ มีสุขนิสัยที่ ดีและตระหนักถึงการ
สร้างเสริมสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติที่ดี มีความพอเพียงและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.2ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
พ 4.1ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
พ 5.1ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 

รวมท้ังหมด  15  ตัวชี้วัด 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 44 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 23101   สุขศึกษาและพลศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

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

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วง
วัยของชีวิต  วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณา 
ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ สาเหตุและ
เสนอแนะแนวทางปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ ๑ ชนิด 
โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม น าหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรม
ทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม และน าความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้ อ่ืน ทดสอบ

สมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

          โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน การรวบรวมข้อมูล การ
ตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย 

        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มุ่งม่ันในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต รักการออกก าลังกาย รักสุภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติที่ดี    อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
พ 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
พ 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
พ 4.1 ม.3/5 

รวมท้ังหมด   10  ตัวชี้วัด 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   

 พ 23102   สุขศึกษาและพลศึกษา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                  เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

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

 ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ เสนอแนวทางปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย 
รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและการจัดเวลาในการออก
ก าลังกาย การพักผ่อน และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางปูองกัน หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง   
ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  แสดงวิธีช่วยฟ้ืนคืน
ชีพอย่างถูกวิธีออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และน าแนวคิดหลักการจากเล่นไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม จ าแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น พัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจาก
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่าง

ระหว่างของบุคคล 

         โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน การรวบรวมข้อมูล การ
ตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย 

        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มุ่งม่ันในการท างาน รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต รักการออกก าลังกาย รักสุภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและตระหนักถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และเจตคติที่ดี  มีความพอเพียง  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5     
พ 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5     
พ 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5     

รวมท้ังหมด  15  ตัวชี้วัด 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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                                        ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21101ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ชั่วโมง         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนเห็ นคุณค่าของงานทัศนศิล ป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกค วามคิดอย่างอิสระชื่นช ม  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์  
และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย  
และสากลบรรยายความแตกต่างความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้  
เร่ืองทัศนธาตุหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความสมดุลวาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงให้เห็นใกล้ไกลเป็น 3 มิติงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นของแต่ละภาคลักษณะรูปแบบ
งานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์  
ของภาคต่างๆในประเทศไทยอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล ในเร่ืองเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
โน้ตบทเพลงไทย จังหวะสองชั้น โน้ตสากลในกุญแจซอลและฟา บันไดเสียงซีเมเจอร์ เปรียบเทียบเสียงร้อง
และเสียงของเคร่ืองดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่างกันในเร่ืองวิธีการขับร้อง เคร่ืองดนตรีที่ใช้  ร้องเพลง 
และใช้เคร่ืองดนตรีประกอบการร้อง เพลงพื้นบ้าน และเพลงปลุกใจ เพลงไทยเดิม เพลงประสานเสียงสอง
แนว เพลงรูปแบบABA และเพลงประกอบการเต้นร า จัดประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน และวง
ดนตรีสากล  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ
ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ชมเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ 
การพัฒนารูปแบบของการแสดงใช้นาฏยศัพท์ เกี่ยวกับภาษาท่า การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทาง
อารมณ์  ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ 
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยน แปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้าน 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการสืบค้น
ข้อมูลมีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง   ในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  
เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย เข้าใจความส าคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากลชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ คว ามเข้าใจ ใฝุเรียนรู้ มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไท ย  
และมีจิตสาธารณะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาจัดการเรียนการสอน 
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รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 
ศ1.2ม.1/1 , ม.1/2    
ศ2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,  ม.1/4       
ศ2.2 ม.1/1       
ศ3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3       
ศ3.2 ม.1/1       

รวมท้ังหมด 14 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21103ศิลปะ                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
คุณค่ าข อ ง ง า นทั ศน ศิ ล ป์ ที่ เ ป็ นม รด ก ท าง วัฒ นธ รร มภู มิ ปั ญญ าท้ อ ง ถิ่ น ภู มิ ปัญ ญา ไท ย  
และสากลรวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเร่ืองราว 3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน  
ของเร่ืองราวของงานออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิกในการน าเสนอความคิดข้อมูลประเมินงาน
ทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดเปรียบเทียบ  
ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลร้องเพลงและใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบ  
การร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ว  
ของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท  
น าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานน้ันน่าชื่นชม ใช้เกณฑ์ส าหรับ
ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีอย่างระมัดระวัง และรับผิดชอบ  
ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน    

 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการสืบค้นข้อมูล  
ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝุายตา่งๆ  
ในการจัดการแสดง ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ  ที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเร่ืองการใช้
เสียง การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยโดยใชก้ระบวนการ
ปฏิบัติมีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส  
ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจ
ความส าคัญของดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ คว ามเข้าใจ ใฝุเรียนรู้ มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไท ย  
และมีจิตสาธารณะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาจัดการเรียนการสอน 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 49 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 
ศ1.2ม.1/3    
ศ2.1 ม.1/3 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9       
ศ2.2 ม.1/2       
ศ3.1 ม.1/4 , ม.1/5       
ศ3.2 ม.1/2       

รวมท้ังหมด  14  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 50 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 22101ศิลปะ                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลอภิปราย
เกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ทีเ่ลือกบรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความ
แ ตก ต่ าง ข อ ง รูป แ บ บ ก า รใ ช้ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ใ น ง าน ทั ศน ศิ ล ป์ ข อ งศิ ล ปิ น ว าด ภ า พ เท ค นิ ค  
ที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเร่ืองราวต่างๆระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อน  
ถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลปข์องไทยในแต่ละยคุสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เน้ือหาของงานเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปท์ี่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากลอ่ าน เขียน
ร้องโน้ตไทยและสากลที่มีเคร่ืองหมายแปลงเสียง ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้อง
และเล่นเคร่ืองดนตรีเดี่ยวและรวมวง อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อเพลงที่ฟัง ประเมินพัฒนาการ
ทักษะทางด้านดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ อาชีพต่างๆที่ เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิงบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนง
อื่นๆกับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดง  
ของตนเองและผู้อื่น โดยการใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ท างการละครที่ เหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดงโดยมีการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการสืบค้นข้อมูล  
มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส  
ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจ
ความส าคัญของดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใฝุเรียนรู้มีวินัยมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 51 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
ศ1.2ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3    
ศ2.1 ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ2.2 ม.2/1       
ศ3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 
ศ3.2 ม.2/1       

รวมทั้งหมด  19 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 52 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 22103ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชม
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากลวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจ
และน าเสนอตัวอย่างประกอบบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทย 
ในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงานเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากลเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยระบุหรือแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ละครไทย ละครพ้ืนบ้านหรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ

เนื้อหาของละคร 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการสืบค้น
ข้อมูลมีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  
เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่า  
ของวัฒนธรรมไทย เข้าใจความส าคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝุเรียนรู้  มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  
และมีจิตสาธารณะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 53 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ1.2ม.2/2 , ม.2/3    
ศ2.1 ม.2/1 
ศ2.2 ม.2/1 , ม.2/2 
ศ3.2 ม.2/2 , ม.2/3 

รวมท้ังหมด  12  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 223101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลบรรยาย
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เร่ืองทัศนธาตุและหลักการออกแบบเทคนิควิธีการ  
ของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออ กแบบ 
ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างน้อย  
3 ประเภทผสมผสานวัสดุต่างๆในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบศึกษาและอภิปราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุค
สมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ร้องเพลง  
เล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกและคุณภาพเสียง แต่งเพลงสั้นๆ 
ในจังหวะง่ายๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่นบรรยายวิวฒันาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย
ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร นาฏยศัพท์ห รือศัพท์ทางกา รละครที่ เหมาะสม  
การแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง ใช้ความคิด รูปแบบการแสดง แปลความ  
สื่อความผ่านการแสดง อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการสืบค้นข้อมูล   
มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้
แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจ
ความส าคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ คว ามเข้าใจ ใฝุเรียนรู้ มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไท ย  
และมีจิตสาธารณะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาจัดการเรียนการสอน 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 55 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
ศ1.2ม.3/1 , ม.3/2    
ศ2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
ศ2.2 ม.3/1  
ศ3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 

รวมท้ังหมด  20  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 56 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 23103  ศิลปะ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอยา่งอิสระชื่นชมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล  
สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง2 มิติและ 3 มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อ
ความหมายเป็นเร่ืองราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเน้ือหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของศิลปนิสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์
ต่างๆโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายระบุอาชีพที่เกีย่วข้องกบังานทัศนศิลป์และทกัษะที่จ าเป็น 
ในการประกอบอาชีพน้ันๆเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึน้อย่างเหมาะสมและน าไป  
จัดนิทรรศการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบคุคล สังคม จัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการ 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ แสดงดนตรีในวาระต่างๆ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุค
สมัย ลักษณะเด่นที่ท าให้งานดนตรีได้เป็นที่ยอมรับวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่แตกตา่งกันโดยใช้
ความรู้ฃเร่ืององค์ประกอบนาฏศิลป์ ร่วมจัดงานแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ น าเสนอแนวคิด เน้ือเร่ืองของ
การแสดงที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย นาฏศิลป์ที่มา
จากวัฒนธรรมต่างๆ ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน  แสดงความ
คิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ 

 โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการสืบค้นข้อมูล 
มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส  
ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจ
ความส าคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ คว ามเข้าใจ ใฝุเรียนรู้ มีวิ นัย  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไท ย  
และมีจิตสาธารณะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาจัดการเรียนการสอน 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 57 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11    
ศ1.2ม.3/2    
ศ2.1 ม.3/6 , ม.3/7 
ศ2.2 ม.3/2 
ศ3.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

รวมท้ังหมด  13  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 58 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

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

 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานโดยการเลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนดเปูาหมาย วางแผนแบ่งงานตาม
ความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา  การท างาน
อย่างมีเหตุผล  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานกระบวนการกลุ่มและการแก้ปัญหาในการท างาน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้าน ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
 
     รวมท้ังหมด 3   ตัวชี้วัด    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 59 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  20  ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต              
***************************************************************************  

วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  โดยท าตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างาน โดยการเลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนดเปูาหมาย วางแผน แบ่งงานตาม 
ความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผล อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในท้องถิ่น และเห็น

ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานกระบวนการกลุ่ มการแก้ปัญหา ในการท างานและ

กระบวนการตัดสินใจ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่
ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
ง2.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
 
     รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด 

   

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 60 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 1            เวลา  20  ชั่วโมง        จ านวน 0.5หน่วยกิต 

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

 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและ
บันทึก เพ่ือใช้พัฒนาการท างาน การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการ
ผลผลิต ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีขั้นตอนคือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก
และการประเมินทางเลือก ในการเตรียมประกอบจัดตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม การศึกษาหาข้อมูล
การเลี้ยงสัตว์ มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า มี
คุณธรรมในการท างาน  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ กระบวนการท างานและกระบวนการแก้ปัญหา ในการ
ท างาน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้าน ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 
 
    รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 22102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 2             เวลา  20  ชั่วโมง        จ านวน0.5หน่วยกิต               
***************************************************************************  

 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและ
บันทึก เพ่ือใช้พัฒนาการท างานช่างและงานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือ
ท้องถิ่น อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์แรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ความรู้
ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหางาน คุณสมบัติที่จ า เป็น มี

ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการะบวนการแก้ไขปัญหา การท างานร่วมกัน การ

แสวงหาความรู้  และการจัดการ  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ท างานด้วยความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มอง
การณ์ไกล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตโดยน าหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 
ง2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
 
     รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด    

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1 หน่วยกิต 

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

อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  ตามกระบวนการท างาน   
การดูแลรักษาเสื้อผ้า ในเรื่องการซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน สามารถท างาน
ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ การท างานร่วมกัน การเตรียมการประกอบอาหารประเภทส ารับ การจัด 
ระบบงาน และระบบคน การขยายพันธุ์พืช อธิบายระดับของเทคโนโลยี ออกแบบสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบ และแบบจ าลองของสิ่งของ
เครื่องใช้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้ท างาน

ส าเร็จตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   

โดยการวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย ใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานทรั พยากร และ
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ 
ประหยัดพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  โดยน าหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
ง2.1 ม.3/1 , ม.3/2  
ง3.1 ม.3/2  
     รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง        จ านวน  1 หน่วยกิต 

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

 อธิบายระดับของเทคโนโลยีแบ่งความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ ระดับพ้ืนบ้ านหรือพ้ืนฐาน 
ระดับกลางและระดับสูง สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ออกแบบเป็นภาพฉาย ซ่ึงเป็น
ภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและ
หน่วยวัด เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงานและการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ เรื่องกลไก
และการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์  อภิปรายการหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ า เป็น  ความม่ันคง และการประเมิน
ทางเลือก 

 ประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ การจัดการ วิเคราะห์ตัดสินใจ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ท างานด้วยความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน  
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรม มีเจคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตโดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
ง 3.1ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/4 
ง 4.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
     รวมท้ังหมด  9  ตัวชี้วัด 

    

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 64 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ21101  ภาษาอังกฤษ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
************************************************************************* 

ใช้และปฏิบัติตามค าสั่ง ค าข้อร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ง่ายๆที่ฟังและ
อ่าน ในการท าอาหารและเครื่องด่ืม การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ปูายประกาศ
ต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน และการใช้พจนานุกรม ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและการอ่าน 
บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆหรือเรื่องราวในท้องถิ่น พูดและเขียน
บรรยาย สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ กิจกรรม 
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ภาษาและน้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ตาม
มารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลจากสื่อและ
การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวบรวม  และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การอภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมี
จิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/1, ม. 1/2, ม. 1/4 
ต 1.2 ม.1/1 
ต 1.3 ม.1/1 
ต 2.1 ม.1/1 
ต 2.2 ม.1/1 
ต 3.1 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 

รวมท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 65 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
************************************************************************* 

เลือก ระบุประโยค หรือข้อความ และความหมายให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง และนันทนาการ  สุขภาพ
และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟูาอากาศ การปรึกษาและอาชีพ การเดินทางและท่องเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามประธรรม
สะสมประมาณ 1,400– 1,550 ค า พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม หรือเรื่องราวในท้องถิ่น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การอภิปราย  การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้นและทักษะ
กระบวนการการท างานกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความส าคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  และมีจิต
สาธารณะโดยน า 
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม.1/3 
ต 1.2   ม.1/2,ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3   ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.1   ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2   ม.1/2 
ต 4.2   ม.1/1 

รวมท้ังหมด 11  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 66 

 

                                 ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี1 เวลา 60ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
*************************************************************************  

ใช้และปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  และค าอธิบายตามสถานการณ์ง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
และการใช้พจนานุกรม  เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น  และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งเหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  พูดและเขียนบรรยาย  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์  เรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว  สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือเรื่องราวในท้องถิ่น  ใช้ภาษา  
น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
เปรียบเทียบและอธิบาย   ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยใช้ภาษาต่างประเทศใน 
การสืบค้น/ ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปความรู้  ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ  ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้  และ
น าเสนอด้วยการพูด/ การเขียน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน และเขียนใน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  การอภิปราย การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละครสั้น  และทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การ
แก้ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย   ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างา น  
และมีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน า
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
ต1.2 ม.2/1, ม.2/2 
ต1.3 ม.2/1 
ต2.1 ม.2/1 
ต2.2 ม.2/1 
ต3.1 ม.2/1 
ต4.1 ม.2/1 
ต4.2 ม.2/1 

รวมท้ังหมด 11 ตัวชี้วัด 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 67 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
***************************************************************************   
 
 ใช้และปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  และอธิบายที่ฟังและอ่านใน การ
ประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ปูายประกาศต่างๆ การใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  โฆษณา  
และบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  และการใช้พจนานุกรม  เลือก/ ระบุหัวข้อเรื่อง  
ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดและเขียนบรรยาย  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง  เหมาะสมกับ
บุคคลและโอกาส  ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา  ชุมชน
และสังคม  ตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปความรู้  ข้อมูล  
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้  และน าเสนอด้วยการพูดและ
เขียน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลการอภิปรายการถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้น และทักษะกระบวน การ
ท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การ
แก้ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝุเรียนรู้   มุ่ง ม่ันในการท างาน  
และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4 
ต1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ต1.3 ม.3/1 
ต2.1 ม.3/1 
ต2.2 ม.3/1 
ต3.1 ม.3/1 
ต4.1 ม.3/1 
ต4.2 ม.3/1 

รวมท้ังหมด 11 ตัวชี้วัด 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 68 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 อ 23102 ภาษาอังกฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
***************************************************************************   

ระบุประโยค  ข้อความ  ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  และความหมายที่
ฟังหรืออ่าน  เก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  อาหาร/ เครื่องด่ืม  เวลาว่างและ
นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซ้ือ-ขาย  ลมฟูาอากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที่ยว  การบริการ  สถานที่  ภาษา  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวงค าศัพท์ที่ เป็น
รูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ  1,400-1,550  ค า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ขอและให้
ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
ประสบการณ์  และข่าว/ เหตุการณ์ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  หรือเรื่องราวใน
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  สรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ   หัวข้อ
เรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ ข่าว/ เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่   วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เข้าร่ วม
หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนใน  การสื่อสารระหว่าง
บุคคล  การอภิปราย  การถามตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ   การแสดงละครสั้น  และทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์  การ
แก้ปัญหา  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝุเรียนรู้   มุ่งม่ันในการท างาน  
และมีจิตสาธารณะ  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1 ม.3/3 
ต1.2 ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต1.3 ม.3/2, ม.3/3 
ต2.1 ม.3/2, ม.3/3 
ต2.2 ม.3/2 
ต4.2 ม.3/2 

รวมท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด 
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    ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 21231 หน้าท่ีพลเมือง 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20 ชั่วโมง                  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี

วินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการ
สร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีใน ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน
การสอน 

ผลการเรียนรู้ 
  1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
  2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
  3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                               

   พอเพียง 
 รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 2                 เวลา 20 ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรยีนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซ่ึงกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผู้อ่ืน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่
เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการ
สร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน
การสอน 
ผลการเรียนรู้ 
 6. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 7. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 9. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้ อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ 
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 22233 หน้าท่ีพลเมือง             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ชั่วโมง               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
***************************************************************************  

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการ

สร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีใน ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน

การสอน 

ผลการเรียนรู้ 

  1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 

  2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 

  3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

  4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 22234 หน้าท่ีพลเมือง 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 2         เวลา 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
***************************************************************************  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซ่ึงกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผู้อ่ืน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่
เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้ างความตระหนักกระบวนการ
สร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีใน ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน
การสอน 
ผลการเรียนรู้ 
  6. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  7. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  8. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  9. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ 
  10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 23235 หน้าท่ีพลเมือง5                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการ

สร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีใน ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน

การสอน 

ผลการเรียนรู้ 
  1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
  2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
  3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ส 23236  หน้าท่ีพลเมือง 6                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
***************************************************************************  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละ
ความซ่ือสัตย์หลักการทรงงานในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาที่จุดเล็กปฏิบัติตนเป็นผู้ มี

วินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝุหาความรู้และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ 

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยในตนเองใน
เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ

กระท าของตนเอง  

 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซ่ึงกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผู้อ่ืน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่
เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 

อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการ

สร้างค่านิยมและกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีใน ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียน

การสอน 
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ผลการเรียนรู้ 
  1. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  4. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ 
  5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก จัดล าดับ เก็บรวบรวม จดบันทึก แสดงข้อมูล แปล
ความหมาย ตรวจวัดและใช้จ านวน ต้ังสมมติฐาน วางแผน และท าการส ารวจตรวจสอบที่มีการระบุตัว
แปรชัดเจน ท านายหรือคาดคะเนค าตอบ ลงความเห็น ลงข้อสรุป สร้างแบบจ าลองหรือใช้แบบจ าลอง 
และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม 

และของครู 
3. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการส ารวจตรวจสอบและบันทึกผลด้วยวิธีง่าย ๆ 
4. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบ และน าเสนอผล 
5. แสดงความคิดเห็นในการส ารวจตรวจสอบ 
6. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้น ๆ  
7. น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

          รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 77 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
***************************************************************************  

ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก จัดล าดับ เก็บรวบรวม จดบันทึก แสดงข้อมูล แปล
ความหมาย ตรวจวัดและใช้จ านวน ต้ังสมมติฐาน วางแผน และท าการส ารวจตรวจสอบที่มีการระบุตัว
แปรชัดเจน ท านายหรือคาดคะเนค าตอบ ลงความเห็น ลงข้อสรุป สร้างแบบจ าลองหรือใช้แบบจ าลอง 
และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 
2.  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
3.  เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
4.  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ น าเสนอ สรุปผล 
5.  ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
6.  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
7.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบ 
    ค าอธิบาย 
8. น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดงกระบวนการ และผลของ

งานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 78 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 79 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)พุทธศักราช 2561  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม  6   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

      รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 20201ท้องถ่ิน1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

อธิบายความรู้ความเข้าใจในการอ่าน-เขียนโน้ตเพลงสากลได้ถูกต้องชัดเจนตรงตามจังหวะ 
และท านองและค านึงถึงเครื่องหมายต่างๆที่ก าหนดไว้ในโน้ตเพลง  

 โดยใช้ทักษะความรู้ ทักษะกระบวนการในการอ่าน-เขียนโน้ตเพลงสากล ถ่ายทอดความรู้สึก  
ความคิด เพ่ือการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  และมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน จิต
สาธารณะ พร้อมทั้งมีความตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน-เขียนโน้ตสากล  

ผลการเรียนรู้ 

          1. นักเรียนสามารถอ่าน-เขียนโน้ตเพลงสากลได้ถูกต้อง 

          2. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึกความคิด 
              และการสื่อสาร  

          3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 20202ท้องถ่ิน2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

อธิบายความรู้ความเข้าใจในการอ่าน-เขียนโน้ตเพลงสากลให้ถูกต้องชัดเจนตรงตามอัตรา
จังหวะ และท านอง และค านึงถึงเครื่องหมายต่างๆที่ก าหนดไว้ในเนื้อเพลง  

 โดยใช้ทักษะความรู้ ทักษะกระบวนการในการอ่าน-เขียนโน้ตเพลงสากล ถ่ายทอดความรู้สึก  
ความคิด เพ่ือการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  และมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน จิต
สาธารณะ พร้อมทั้งมีความตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่า-เขียนโน้ตสากล   

ผลการเรียนรู้ 

          1. นักเรียนสามารถอ่าน-เขียนโน้ตเพลงสากลได้ถูกต้อง 

          2. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึกความคิด 
              และการสื่อสาร  

          3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 20203  ท้องถ่ิน 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2ภาคเรียนท่ี 1เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

อธิบายความรู้ความเข้าใจในการขับร้องเพลงไทยสากลให้ถูกต้องชัดเจนตรงตามจังหวะ   
เนื้อร้อง  และท านอง และค านึงถึงเครื่องหมายต่างๆที่ก าหนดไว้ในโน้ตเพลง บรรยายหลักการปฏิบัติ

เก่ียวกับการขับร้องเพลง ว่าด้วยการหายใจ การออกเสียง และลักษณะท่าทาง 

 โดยใช้ทักษะความรู้ ทักษะกระบวนการในการขับร้องเพลงไทยสากล ถ่ายทอดความรู้สึก  
ความคิด เพ่ือการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  และมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน จิต

สาธารณะ พร้อมทั้งมีความตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการขับร้องเพลงไทยสากล  

ผลการเรียนรู้ 

           1.  นักเรียนสามารถร้องเพลงไทยสากลถูกจังหวะ  เนื้อร้อง และท านอง 

           2.  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด  

                และการสื่อสาร  

            3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ในชีวิต 

                 ประจ าวันได้ 

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 20204ท้องถ่ิน4      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 2เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

อธิบายเก่ียวกับความเป็นมาส่วนประกอบ   หน้าที่   หลักกลไกการก าเนิดเสียงดนตรี 
ประเภทเมโลเดียนเช่น คีย์บอร์ด  ออร์แกน เปียโนอย่างใดอย่างหนึ่ง หลักการวางมือการนั่งที่ถูก -
สุขลักษณะ  การใช้แขน มือ ข้อมือ  หลักการท าเสียงเป็นท านองขั้นคู่ คอร์ด การด าเนินแนวคอร์ด  

แนวเบส  การบ ารุงรักษา  หลักการจัดการรวมวง 

 โดยใช้ทักษะความรู้ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเมโลเดียน  ฝึกปฏิบัติท่านั่ง วางมือ กด และ
เคลื่อนไหวนิ้วในต าแหน่งต่างๆ ท าเสียงท านองเป็นแนวขั้นคู่ คอร์ด ด าเนินคอร์ด อ่านโน้ต ฟัง และ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตตามล าดับความยากง่าย  ปฏิบัติเล่นเด่ียวและรวมวง เก็บรักษาและท า

ความสะอาด 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่วนประกอบ  หน้าที่  กลไกของเครื่องดนตรีประเภท 
เมโลเดียน  และมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเมโลเดียน  สามารถปฏิบัติเด่ียว และ 

รวมวงได้ 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาและส่วนประกอบของเมโลเดียนได้ 
2. นักเรียนสามารถ นั่งและวางมือได้ถูกต้อง 

3. นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงตามที่ก าหนดให้ได้ 

4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 20205ท้องถ่ิน5      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

อธิบายความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดนตรีสาสกลด้วยขลุ่ยรีคอร์เดอร์ หลักการบรรเลง  
การไล่บันไดเสียง และการเก็บรักษาให้ถูกต้อง บรรเลงเพลงตรงตามจังหวะ และท านอง และค านึงถึง

เครื่องหมายต่างๆที่ก าหนดไว้ในโน้ตเพลง 

 โดยใช้ทักษะความรู้ ทักษะกระบวนการในการปฏิบัติดนตรีสากลด้วยขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด เพ่ือการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน จิต
สาธารณะ พร้อมทั้งมีความตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการบรรเลงเพลงต่างๆด้วยขลุ่ยรี

คอร์เดอร์  

ผลการเรียนรู้ 

        1.  นักเรียนสามารถไล่บันไดเสียง บรรเลงเพลงตามโน้ตด้วยขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ถูกต้อง 

        2.  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด 

และการสื่อสาร  

        3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ในชีวิต 

ประจ าวันได้ 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 20206ท้องถ่ิน6     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

อธิบายความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดนตรีสาสกล หลักการบรรเลง การไล่บันไดเสียง  
และการเก็บรักษาให้ถูกต้อง บรรเลงเพลงตรงตามจังหวะ และท านอง และค านึงถึงเครื่องหมายต่างๆ 

ที่ก าหนดไว้ในโน้ตเพลง 

 โดยใช้ทักษะความรู้  ทักษะกระบวนการในการปฏิบัติดนตรีสากล ถ่ายทอดความรู้สึก  
ความคิด เพ่ือการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  และมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน จิต

สาธารณะ พร้อมทั้งมีความตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการบรรเลงเพลงต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ 

           1.  นักเรียนสามารถไล่บันไดเสียง บรรเลงเพลงตามโน้ตด้วยเครื่องดนตรีสากลประเภท 

               ต่างๆได้ถูกต้อง 

           2.  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึกความคิด 

                และการสื่อสาร  

           3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ใน 

                 ชีวิตประจ าวันได้ 

รวมท้ังหมด   3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40  ชั่วโมง                        จ านวน  1 หน่วยกิต  
******************************************************************************************* 
          อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยส าคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า  
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก คอมพิวเตอร์       
มีบทบาทช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะ
บุคคลและสังคมมากขึ้น และคอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน  

          โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และ ความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรู ป 
Microsoft Office Word 2003 รู้จักส่วนประกอบ เมนูและค าสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม การฝึกทักษะ
การพิมพ์เบื้องต้น ฝึกการใช้แปูนพิมพ์ การท างานกับหน้าเอกสาร การพิมพ์ การแก้ไขและ การจัด 
รูปแบบเอกสาร ใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ การสร้าง

เจตคติที่ดี  

         เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office 
Word 2003 เพ่ือการท างานในชีวิตประจ าวัน โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการ

เรียนการสอน 

 ผลการเรียนรู้ 

1. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 

2. อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 

3. อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.   บอกลักษณะของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 

5. อธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 

6. สามารถใช้ค าสั่งต่างๆ พิมพ์เอกสารตามใบงานได้ 

7.   สามารถแก้ไขและจัดรูปแบบเอกสารได้ 

                รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 21202 คอมพิวเตอร์ 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง       จ านวน  1   หน่วยกิต              
*************************************************************************** 
           อภิปรายลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบ   ใน
ด้านต่าง ๆ  ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล และ การ
จัดการสารสนเทศ  

 โดยใช้ทักษะการท างานโดยนักเรียนสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด   รวมทั้ง
ค าสั่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและตกแต่งเอกสารด้วยเครื่องมือ
กราฟิกได้ สามารถผลิตเอกสาร วารสาร ตาราง กราฟและจดหมายเวียน จากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ เพ่ือการท างาน      ในชีวิตประจ าวัน  

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดและความเช้าใจในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของข้อมูลสารสนเทศได้ 

2.   บอกวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ 

3.   สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ 

4.   สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าและหน้ากระดาษได้ 

5.   สามารถแทรกรูปภาพลงในเอกสารได้ 

6.   สามารถสร้างตารางและกราฟในเอกสารได้ 

7.   สามารถสร้างจดหมายเวียนได้ 

8.   สร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้หลายรปูแบบ 

9. สามารถพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

10. สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดช่วยในการท างานในชวีิตประจ าวันได้ 

          รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 22201 คอมพิวเตอร์ 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน  1 หน่วยกิต 
******************************************************************************         
          อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสือ่สารขอ้มูล พัฒนาการของการสื่อสารขอ้มูล อุปกรณ์สื่อสาร
ส าหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ -  ส่งข้อมูล
ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
น ามาใช้ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปญัหาอย่างเป็นขัน้ตอน โดยใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย  การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาท าได้โดยการใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม และวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีความหมายและ
พัฒนาการอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์ การโอนย้ายข้อมูล       การสืบค้น และมี
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอยา่งดี  

 โดยใช้ทักษะการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การอภิปราย
ความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต  การใช้งานอินเตอร์เน็ต  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
อินเตอร์เน็ต 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการท างานของระบบการสือ่สารขอ้มูล  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใน
ระบบเครือข่ายและสามารถน าระบบเครือข่ายไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ โดยน าหลักของปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลได้ 

2.   อธิบายพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลได้ 

3.   บอกอุปการณ์ส าหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.   บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

5.   เทคโนโลยีการรับ -  ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6.   บอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

7.   สามารถใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศ 

8.   บอกความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ตได้ 
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9. ค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ได้ 

10. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้ 

        รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 22202 คอมพิวเตอร์ 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1 หน่วยกิต 
***************************************************************************              
            ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความส าคัญของโปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Microsoft 
PowerPoint 2003) การพิมพ์และการจัดการข้อความในเอกสาร ตลอดจนการบันทึกข้อมูล การพิมพ์ 

เอกสารทางเครื่องพิมพ์ 

ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ  ประกอบด้วย  ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมแปลภาษา  และโปรแกรม
อรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะงาน ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการท างาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการท างาน เช่น ใช้โปรแกรมในการค านวณและจัดเรียง
ข้อมูล ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาค าศัพท์ หรือความหมาย ใช้โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรมน าเสนองานได้  
นักเรียนสามารถเรียกใช้โปรแกรมน าเสนองานและตกแต่งงานน าเสนอด้วยภาพกราฟิกได้ สามารถ
สร้างภาพเคลื่อนไหวและก าหนดการฉายงานน าเสนอได้ สามารถสร้างงานน าเสนอเก่ียวกับตารางและ
กราฟได้ และสามารถพิมพ์งานน าเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกลักษณะของซอฟต์แวร์ได้ 

2.   จ าแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้ 

3.   บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ 

4.   เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการประมวลผลข้อมูลได้ 

5.   อธิบายความหมายและความส าคัญของโปรแกรมน าเสนองานได้ 

6.   เรียกใช้โปรแกรมน าเสนองานได้ 

7.   สามารถตกแต่งสไลด์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและสไลด์มีความสวยงามน่าสนใจ 

8.   ใช้ค าสั่งต่างๆ ในโปรแกรมน าเสนอ สร้างงานน าเสนอและน าเสนอหน้าชั้นเรียนได้ 
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9. สามารถพิมพ์งานน าเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

          รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 23201 คอมพิวเตอร์ 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40  ชั่วโมง            จ านวน  1 หน่วยกิต              
*************************************************************************** 
         อธิบายหลักการท าโครงงาน  เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ด าเนินการ
พัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเขียนโปรแกรมโดยหลักการ
พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม  

         โดยใช้ทักษะการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ การอภิปราย และการอธิบายของความหมาย  
ความส าคัญ การเรียกใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Photo Shop CS การตกแต่งภาพ
และข้อความในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการบันทึกและการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ รวมทั้งอธิบาย
คุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรม Photo Shop CS ได้ 

          เพ่ือให้เกิดทักษะการท างานของการใช้โปรแกรม Photo Shop CS เพ่ือให้ทราบถึงคุณสมบัติ 
ส่วนประกอบ หน้าที่ และสร้างผลงานตามจินตนาการของแต่ละบุคคลได้ โดยน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของโครงงานได้ 

2.   อธิบายหลักการและวิธีการท าโครงงานได้ 

3.   เขียนเค้าโครงร่างโครงงานได้ 

4.   ท าโครงงานหรือชิ้นงานที่มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 

5.   บอกคุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรม Photo Shop CS ได้ 

6.   บอกส่วนประกอบของโปรแกรม  Photo Shop CS ได้ 

7.   บอกหน้าที่ของเครื่องมือต่างๆ  บนโปรแกรม  Photo Shop CS ได้ 

8.   ใช้โปรแกรม  Photo Shop CS  ตกแต่งภาพและข้อความได้ 

9. สร้างผลงานตามจินตนาการได้หลายรูปแบบ 

10. น าเสนอผลงานโดยเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

          รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ง 23202   คอมพิวเตอร์ 6                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  40  ชั่วโมง                        จ านวน  1 หน่วยกิต  

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

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน  การเลือกซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิตัลมาช่วยในการน าเสนองาน และการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการท างานโครงงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน  ใช้ค าสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อ่ืน  

โดยใช้ทักษะการค้นหา การวิเคราะห์ การสังเกต เพ่ือให้เกิดความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการเขียนโฮมเพจโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver การเรียกใช้โปรแกรม และค าสั่ง  
ต่าง ๆ  การพิมพ์ข้อความ  การจัดการเอกสาร  การตกแต่งเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ  การบันทึกข้อมู ล  

การแสดงผลและการน าเสนอผลงาน 

เพ่ือให้เกิดทักษะการท างานของโปรแกรม Dreamweaver และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ของโปรแกรมให้ออกมาในรูปแบบของ web page ได้ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

จัดการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความส าคัญของโปรแกรม  Dreamweaver  ได้ 

2.   บอกประโยชน์ของการเขียนโฮมเพจโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver  ได้ 

3.   เรียกใช้โปรแกรมและค าสั่งบนโปรแกรม  Dreamweaver  ได้   

4.   พิมพ์ข้อความลงในหน้าโฮมเพจได้ 

5.   แทรกรูปภาพลงในหน้าโฮมเพจได้   

6.   จัดการเอกสารในหน้าโฮมเพจได้ 

7.   ตกแต่งหน้าโฮมเพจได้ 

8.   บันทึกข้อมูลได้ 

9. แสดงผลและน าเสนอผลงานได้ 
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10. น าผลงานไปเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

              รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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4 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้น าผู้ตามที่
ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 
ปฎิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหาร 

2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน บ าเพ็ญ

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
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5 เกณฑ์การจบการศึกษา 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

(3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษา 

  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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คณะผู้จัดท า 

ประกอบด้วย 

นางนิรมล  วิบูลมงคล            ประธานกรรมการ 
นางรัชนี   วรรณศิริ    รองประธานกรรมการ  
จ.อ.หญิงวัชรี  โชติรัตน์    รองประธานกรรมการ 
นางสาวรวมผล  นกดารา    กรรมการ 
นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์    กรรมการ 
นางสาวบุษกร               แดงโพธิชา   กรรมการ 
นายพรชัย  ม่ังประสิทธ์ิ   กรรมการ 
นางสาวสิริมาส  ชัยสิริพานิช   กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ   พุ่มรินทร์   กรรมการ 
นางพิมพ์วิมน  สุขประเสริฐ   กรรมการ 
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) กรรมการ 
นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม    กรรมการและเลขานุการ 
นางสุภาภรณ์              ศรีวรนันท์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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