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คาํนาํ 
 
 
 
  ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้คาํสงัใหโ้รงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 ซึงเป็นหลกัสูตรทีใชแ้นวคิดหลกัสูตรอิงมาตรฐาน กล่าวคือเป็นหลกัสูตรทีกาํหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยในมาตรฐานการเรียนรู้ไดร้ะบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และ
ปฏิบติัไดเ้มือสาํเร็จการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใหทุ้กภาคส่วนทีเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา ไดย้ดึเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าว ดว้ยการดาํเนินการบริหารจดั 
การอิงมาตรฐาน การจดัการเรียนรู้ทีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย  การวดัและประเมินผลทีสะทอ้นมาตรฐาน เพือให้
กระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  ดงันนัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม   จึงไดด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
 พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช  2551ตามทีสถานศึกษาไดพ้ฒันาขึน  เพือ
ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของผูเ้รียน  
  โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม และผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 
ในการจดัทาํหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
พทุธศกัราช  2551สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

 

 

 
                                                                                            ( นายเยยีม  ธรรมบุตร ) 
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ประกาศโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 

เรือง  ให้ใช้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  พุทธศักราช 2558 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช  2551 

************ 
 ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 แทนหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2544   ตามคาํสงักระทรวงศึกษาธิการ  ที  สพฐ 293/2551  ลงวนัที  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2551  ซึงเป็นหลกัสูตรทีไดรั้บการพฒันาใหมี้ความเหมาะสมและชดัเจนยงิขึน  ทงัเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั  โดยไดมี้การกาํหนดวสิยัทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั  โครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ 
ละชนัปี  ตลอดจนเกณฑก์ารวดัประเมินผลใหมี้ความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้เพือใชเ้ป็นทิศทางใน
การจดัทาํหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดบัการศึกษา  โดยเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิมเติมไดต้าม
ความพร้อมและจุดเนน้ 

 โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช  2558 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช  2551 เพือใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
  ทงันี  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช  2558  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เมือวนัที   1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2558  จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม     
พทุธศกัราช  2558    ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป 
  
   ประกาศ  ณ   วนัที  5  เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2558 
  
  
 
  
                 
              ( นายสถิตย ์  สีหะวงษ ์)                                                                         ( นายเยยีม   ธรรมบุตร ) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน                            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

 
 
 



7 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ส่วนนํา 
ความนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544 ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลาง
ของประเทศ โดยกาํหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
พร้อมกนันีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และ ทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจทางการศึกษาใหท้อ้งถินและสถานศึกษา
ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถิน (สาํนกั
นายกรัฐมนตรี, 2542) 

จากการวิจยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ 6 ปีทีผา่นมา (สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; สาํนกัผูต้รวจราชการและติดตาม
ประเมินผล, 2548; สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลกัษณ์   วิรัชชยั, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบวา่ หลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอาํนาจทางการศึกษาทาํให้
ทอ้งถินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน 
และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน อยา่งไรกต็าม ผลการศึกษาดงักล่าว
ยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเดน็ทีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทงัในส่วนของเอกสาร
หลกัสูตร กระบวนการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั และผลผลิตทีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสบัสนของผู ้
ปฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาํหนดสาระและผลการเรียนรู้ที
คาดหวงัไวม้าก ทาํใหเ้กิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจดัทาํ
เอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทงัปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถและคุณลกัษณะทีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นทีน่าพอใจ 

นอกจากนนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554) ไดชี้ใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นใน
การปรับเปลียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยให ้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ใหมี้ความ
พร้อมทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปลียนแปลงเพือนาํไปสู่สงัคมฐานความรู้ได้
อยา่งมนัคง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเดก็และเยาวชนใหมี้พนืฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทงัมี
สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พืนฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยงัยนื (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549) ซึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใหมี้ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544 ทีผา่นมา  
ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   ฉบบัที 10 เกียวกบัแนวทางการพฒันาคนในสงัคมไทย 
และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการใน   การพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที 21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขนั
พืนฐาน พทุธศกัราช 2544 เพือนาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีมีความ
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เหมาะสม ชดัเจน ทงัเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัเขตพนืทีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมี้การกาํหนดวิสยัทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัทีชดัเจน เพือใชเ้ป็นทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่
ละระดบั นอกจากนนัไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขนัตาํของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชนัปีไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลาง และเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิมเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ อีกทงัไดป้รับกระบวนการวดั
และประเมินผลผูเ้รียน เกณฑก์ารจบการศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั 

เอกสารหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 
พทุธศกัราช 2551 นี จดัทาํขึนสาํหรับใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพดา้น
ความรู้ และทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสงัคมทีมีการเปลียนแปลงและแสวงหาความรู้เพือพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเนืองตลอดชีวิต โดยใชก้ระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง เพือใหไ้ดเ้นือหาสาระของ
หลกัสูตรทีสอดคลอ้งกบับริบท ความตอ้งการและจุดเนน้ของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมกนัทาํงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 
ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร เพือพฒันาผูเ้รียนซึงเป็นเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้

วสัิยทศัน์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 

2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มี
ความรู้และทกัษะพนืฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

หลกัการ 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 
2551 มีหลกัการทีสาํคญั ดงันี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
สาํหรับพฒันาเดก็และเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่
กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 
4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           การเรียนรู้ 
5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย
เพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน   ดงันี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที

มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนนาํแกลียงวิทยา พทุธศกัราช 2558 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานทีกาํหนด ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันี 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 
2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิด อยา่งสร้างสรรค ์การ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบั
ตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              ทีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปลียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมี
ประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึน ต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการ
เปลียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอื้น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะ
กระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือการพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 

2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
6. มุ่งมนัในการทาํงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย
พิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ทีพึงประสงคเ์มือจบการศึกษาขนั
พืนฐาน นอกจากนนัมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกสาํคญั ในการขบัเคลือนพฒันาการศึกษาทงัระบบ เพราะมาตรฐาน
การเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทงัเป็นเครืองมือในการตรวจสอบ
เพือการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึงรวมถึงการ
ทดสอบระดบัเขตพืนทีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพอืประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นสิง
สาํคญัทีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามทีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 
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สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะ อนัพึงประสงค ์ซึง

กาํหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทกัษะสําคญั 
และคุณลกัษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขันพนืฐาน 

วทิยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 
และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิดวเิคราะห์  
คิดสร้างสรรค ์ และจิตวทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก
อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภมิูใจใน
ความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน
การคิดริเริม  จินตนาการ 
สร้างสรรคง์านศิลปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู้ ทกัษะ 
และวฒันธรรมการใชภ้าษา   
เพือ การสือสาร ความชืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และ
ภมิูใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 
การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สือสาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :        
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 
ในการทาํงาน  การจดัการ                   
การดาํรงชีวติ  การประกอบอาชีพ  
และการใชเ้ทคโนโลย ี

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอื้น  
การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 
สิงต่าง ๆ  ทีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 
ถกูวธีิและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   
การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวติ  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
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สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพือสังคมและ 
4. สาธารณประโยชน์

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตร 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวดั   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                     
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วทิยาศาสตร์                                                                               

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                         
                    7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      8. ภาษาต่างประเทศ 
 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน 

วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุล

ทงัดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมี

ทกัษะชีวติ  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวถีิชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้มมีจิต

สาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
2. ซือสตัยสุ์จริต 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 



13 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 

2551 กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน 67มาตรฐาน ดงันี 

ภาษาไทย 
สาระท ี1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1     ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและ 
                                มีนิสยัรักการอ่าน 
สาระท ี2  การเขียน 
มาตรฐาน ท  2.1   ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบต่างๆ 
                              เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระท ี3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1     สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาส 
                               ต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค ์
สาระท ี4  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  
                              ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของ ชาติ 

สาระที 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1    เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมา 
                             ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
คณติศาสตร์ 
สาระท ี1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1     เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 
มาตรฐาน ค 1.2      เขา้ใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสมัพนัธร์ะหวา่งการดาํเนินการ 
                              ต่าง ๆ และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.3     ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4      เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเกียวกบัจาํนวนไปใช ้
สาระท ี2   การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1      เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

มาตรฐาน ค 2.2      แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

สาระท ี3  เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.1       อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2      ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเกียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแ้บบจาํลอง 
                               ทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
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สาระท ี4  พชีคณติ 
มาตรฐาน ค 4.1    เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2     ใชนิ้พจน ์สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อืน ๆ แทน 
                               สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาํไปใชแ้กปั้ญหา 
สาระท ี5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1     เขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2     ใชว้ิธีการทางสถิติและความรู้เกียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3      ใชค้วามรู้เกียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ แกปั้ญหา 
สาระท ี6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1      มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล การสือสาร การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
                                 และการนาํเสนอ การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั 
                                 ศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

วทิยาศาสตร์ 
สาระท ี1  สิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1     เขา้ใจหน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ทีของระบบต่างๆ 
                                ของสิงมีชีวิตทีทาํงานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํ 
                                ความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลสิงมีชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2       เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของ 
                                สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพทีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ 
                                สิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสาร สิงทีเรียนรู้ และนาํ 
                                ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท ี2  ชีวติกบัสิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1   เขา้ใจสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิงแวดลอ้มกบั สิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ 
                             ระหวา่งสิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มี กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
                              สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
มาตรฐาน ว 2.2      เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถิน  
                               ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน 
                               ทอ้งถินอยา่งยงัยนื 
สาระท ี3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1     เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหนียว 

   ระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สือสารสิงทีเรียนรู้  
   นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
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มาตรฐาน ว 3.2       เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลียนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ 
                                  เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้ และนาํความรู้ 
                                  ไปใชป้ระโยชน ์
สาระท ี4 แรงและการเคลอืนท ี
มาตรฐาน ว 4.1      เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ 

    เสาะหาความรู้ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2      เขา้ใจลกัษณะการเคลือนทีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 

    และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท ี5 พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวติ การเปลียนรูปพลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ 

   ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและสิงแวดลอ้ม มีกระบวน การ 
   สืบเสาะหาความรู้ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

สาระท ี6:  กระบวนการเปลยีนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1     เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสมัพนัธ์ของกระบวนการ 

   ต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสณัฐานของโลก มีกระบวนการ 
   สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

สาระท ี7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1    เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผล 

   ต่อสิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสือสารสิงทีเรียนรู้ 
   และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2    เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศทีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
          ดา้นการเกษตรและการสือสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิง 

   ทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิงแวดลอ้ม 
สาระท ี8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1    ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ 

   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขึนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ 
   ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืองมือทีมีอยูใ่นช่วงเวลานนัๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
    และสิงแวดลอ้มมีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระท ี1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบั 

      ถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยดึมนั และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพืออยูร่่วมกนัอยา่ง สนัติสุข 
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มาตรฐาน ส 1.2    เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษาพระพทุธศาสนาหรือศาสนา 
   ทีตนนบัถือ 

สาระท ี2 หน้าทพีลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1       เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณี 

     และวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และ สงัคมโลกอยา่งสนัติสุข 
มาตรฐาน  ส 2.2        เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซึ้งการ 
                                 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1        เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรทีมี 
                                 อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ 
                                   การดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2        เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาํเป็น 
                                 ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
สาระท ี4 ประวตัศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1       เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ิธีการทาง 
                                 ประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2        เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสมัพนัธ์และการ 
                                  เปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถวิเคราะห์ 
                                  ผลกระทบทีเกิดขึน 
มาตรฐาน ส 4.3       เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธาํรง 
                                 ความเป็นไทย 
สาระท ี5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1       เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผล ต่อกนัและกนัใน 
                                 ระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุป และ 
                                  ใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2      เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค ์
                                วฒันธรรม มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันา 
                                ทียงัยนื 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท ี1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1     เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
สาระท ี2 ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1     เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 
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สาระท ี 3 การเคลอืนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1    เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2    รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ มีวินยั เคารพ 
                               สิทธิ กฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั  และชืนชมในสุนทรียภาพของการ กีฬา 
สาระท ี4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณคา่และมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการสร้าง 

                เสริมสมรรถภาพเพือสุขภาพ 
สาระท ี5 ความปลอดภยัในชีวติ 
มาตรฐาน พ 5.1    ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียง พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้าสารเสพติด และ 
                               ความรุนแรง 
ศิลปะ 

สาระท ี1 ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1    สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์วจิารณ์คุณค่า 
                             งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้น 
                             ชีวิตประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 1.2    เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที 
                             เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท ี2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1     เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด 
     ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุต ์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 2.2     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็น 
    มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท ี3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1    เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์คุณคา่นาฏศิลป์ 

                ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 3.2     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ทีเป็น 

                มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระท ี1 การดํารงชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ การจดัการ ทกัษะ 
                            กระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
                             และลกัษณะนิสยัในการ ทาํงาน มีจิตสาํนึก ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิงแวดลอ้ม เพือ 
                             การดาํรงชีวิตและครอบครัว 
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สาระท ี 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ง 2.1    เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ีออกแบบและสร้างสิงของเครืองใช ้หรือวิธีการ  
                            ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อ 
                           ชีวิต สงัคม สิงแวดลอ้ม และมี ส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีียงัยนื 
สาระท ี3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  
                                 การสือสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิผล และมีคุณธรรมประสิทธิภาพ 
สาระท ี4 การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง 4.1   เขา้ใจ มีทกัษะทีจาํเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ทคโนโลยเีพือพฒันาอาชีพ 
                                มีคุณธรรม และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 
สาระท ี1 ภาษาเพอืการสือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1      เขา้ใจและตีความเรืองทีฟังและอ่านจากสือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2      มีทกัษะการสือสารทางภาษาในการแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3    นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรืองต่างๆ  โดยการพดูและการเขียน 
สาระท ี2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
                               กบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2     เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและ 
                               วฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

สาระท ี3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อนื 
มาตรฐาน ต 3.1      ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน และเป็นพืนฐานในการ 
                              พฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
สาระท ี4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1    ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทงัในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2      ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครืองมือพืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   และการ 
                                 แลกเปลียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพือความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ทงั
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึก
ของการทาํประโยชน์เพือสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 
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1. กจิกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษสิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา 

กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติทงัดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนียงัช่วยใหค้รูรู้จกั
และเขา้ใจผูเ้รียน ทงัยงัเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
 
2.  กจิกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ                การทาํงานร่วมกนั 
การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   เอืออาทร และสมานฉนัท ์โดยจดัให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขนัตอน ไดแ้ก่ การศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

2.1  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวิชาทหาร 
2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 
3. กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถินตามความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา
พฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม 

ระดบัการศึกษา 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 2551 

กาํหนดระดบัการศึกษา 2 ระดบั ดงันี 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน

ไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ มีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม มีความสมดุลทงัดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็น
พืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 – 6) การศึกษาระดบันีเนน้การเพมิพนูความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น 
สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทงัดา้นวชิาการและวชิาชีพ มีทกัษะในการใช้
วิทยาการและเทคโนโลย ีทกัษะกระบวนการคิดขนัสูง สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้าํ และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
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การจดัการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

การจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ การศึกษา
ทางเลือก การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั   สามารถนาํหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ไปปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม กบั
สภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด ทงันีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

 

การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรทีมีมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเดก็และเยาวชน 
ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร  ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรร                     กระบวนการเรียนรู้ 
จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทงัปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

1. หลกัการจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด เชือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้ยดึประโยชน์ทีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทงั
ความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย  เป็นเครืองมือทีจะนาํพา
ตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ทีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือทาํจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวจิยั 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

กระบวนการเหล่านีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันนั ผูส้อน จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพือใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์และสาระการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและ
เทคนิคการสอน สือ/ แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
ทีกาํหนด 

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
การจดัการเรียนรู้เพือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทงัผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงันี 

    4.1 บทบาทของผู้สอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้  

ทีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
2) กาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการ ทีเป็น 

ความคิดรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ์ รวมทงัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3) ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการ 

ทางสมอง เพือนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
4) จดับรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
5) จดัเตรียมและเลือกใชสื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน เทคโนโลยทีีเหมาะสม 

มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
6) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบั

พฒันาการของผูเ้รียน 
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทงั 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2 บทบาทของผู้เรียน 
1)  กาํหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2) เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้   ตงัคาํถาม คิดหาคาํตอบ 

หรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
3) ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปสิงทีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง  ๆ  
4) มีปฏิสมัพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู 
5) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนือง 
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สือการเรียนรู้ 

สือการเรียนรู้เป็นเครืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทงั
สือธรรมชาติ สือสิงพิมพ ์สือเทคโนโลย ีและเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ทีมีในทอ้งถิน  การเลือกใชสื้อควรเลือกใหมี้ความ
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ทีหลากหลายของผูเ้รียน 

การจดัหาสือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาขึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพ
จากสือต่างๆ ทีมีอยูร่อบตวัเพือนาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ทีสามารถส่งเสริมและสือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพยีง เพือพฒันาใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษาและผูมี้หนา้ทีจดั
การศึกษาขนัพืนฐานควรดาํเนินการดงันี 

1. จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยสื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพทงัในสถานศึกษาและในชุมชน เพือการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปลียนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถิน ชุมชน สงัคมโลก 

2. จดัทาํและจดัหาสือการเรียนรู้สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน เสริมความรู้ใหผู้ส้อน รวมทงัจดัหาสิงทีมี
อยูใ่นทอ้งถินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสือการเรียนรู้ 

3. เลือกและใชสื้อการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอ้ง  กบัวิธีการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

4. ประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้ทีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
5. ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพือพฒันาสือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
6. จดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกียวกบัสือและการใชสื้อ 

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสมาํเสมอ 
ในการจดัทาํ การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพสือการเรียนรู้ทีใชใ้นสถานศึกษา  ควรคาํนึงถึงหลกัการสาํคญั

ของสือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เนือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่กระทบความมนัคงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใช้
ภาษาทีถูกตอ้ง รูปแบบการนาํเสนอทีเขา้ใจง่าย และน่าสนใจ 
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โครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช  2551 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม . 4 - 6  

• กลุ่มสาระการเรียนรู้     

ภาษาไทย 120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

240 
 (6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

240 
 (6 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

240 
 (6 นก.) 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ 
 วฒันธรรม 

 
0 ประวติัศาสตร์ 
 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
o หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวติ ในสงัคม  
o เศรษฐศาสตร์  
o ภูมิศาสตร์ 

160  
(4 นก.)  
40  

(1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160  
(4 นก.)  
40  

(1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160  
(4 นก.)  
40  

(1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

320  
(8 นก.)  
80  

(2 นก.) 
 

240 
 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
 (2 นก.) 

80 
 (2 นก.) 

80 
 (2 นก.) 

120 
 (2 นก.) 

ศิลปะ 80 
 (2นก.) 

80 
 (2 นก.) 

80 
 (2 นก.)  

80 
 (2 นก.) 

120 
 (3 นก.)  

120 
 (3 นก.) 

การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี 80 
 (2 นก.) 

80 
 (2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

120 
 (3 นก.) 

240 
 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืนฐาน) 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
 (41 นก.) 

• กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 360 

• รายวิชา / กิจกรรมที สถานศึกษาจัด
เพมิเตมิ ตามความพร้อมและ จดเน้น 

ปีละไม่นอ้ยกวา่ 
 200 ชวัโมง 

ไม่นอ้ยกฺวา่  
1,600 ชวัโมง 

0 หน้าทพีลเมอืง (เพมิเติม) 
40 

 (1 นก.) 
40 

 (1 นก.) 
40 

 (1 นก.) 
80 

 (2 นก.) 
รวมเวลาเรียนทงัหมด ไม่นอ้ยฺกวา่  

1,200 ชวัโมง/ปี 
รวม 3 ปี ไม่นอ้ยกวา่ 

 3,600 ชวัโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม   อาํเภอยางชุมน้อย    จังหวดัศรีสะเกษ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียน/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
ชวัโมง (คาบ) ชวัโมง (คาบ) ชวัโมง (คาบ) ชวัโมง (คาบ) 

ภาษาไทย 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก) 240(6นก) 
คณิตศาสตร์ 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก) 240(6นก) 
วทิยาศาสตร์ 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก) 240(6นก) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
-ประวติัศาสตร์ 
-หนา้ทีพลเมืองวฒันธรรมและการดาํเนิน
ชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภมิูศาสตร์ 

160(4นก) 
 

40(1นก) 
 

120(3นก) 

160(4นก) 
 

40(1นก) 
  

120(3นก) 
 

160(4นก) 
 

40(1นก)  
 

120(3นก) 

320(8 นก) 
 

80(2นก) 
 

240(6นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก) 80 (2นก) 80 (2นก) 200( 5นก) 
ศิลปะ 80 (2นก) 80 (2นก) 80 (2นก)  120 ( 3 นก) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2นก) 80 (2นก) 80 (2นก) 120 ( 3นก) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก) 120 (3นก) 120 (3นก) 240(6นก) 
รวมเวลาเรียน(พืนฐาน) 880 (22นก) 880 (22นก) 880 (22นก)  1,720  (43นก) 
รายวชิาเพิมเติม  
-คอมพิวเตอร์ 80 ( 2นก) 80 ( 2นก) 80 ( 2นก) 240 (6นก) 

-หน้าทพีลเมอืง (เพมิเตมิ) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
-รายวชิาเพิมเติมตามจุดเนน้ของโรงเรียน 280 (7นก) 280 (7นก) 280 (7นก) 1,800  (46นก) 
รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิมเติม  ปีละไม่นอ้ยกวา่ 200 ชวัโมง ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ชวัโมง 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน     
-กิจกรรมแนะแนว    
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุ
กาชาด นศท บาํเพญ็ประโยชน์ 
 -กิจกรรมชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

-กิจกรรมเพือสงัคมและ
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียนทงัหมด ไม่นอ้ยกวา่  1,200 ชวัโมง/ปี รวม 3 ปีไม่นอ้ยกวา่  3,600 ชวัโมง 

 
 



25 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )   
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 1    กลุ่ม วทิย์ – คณติ  ( 1/6 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1      
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท21101 
ค21101 
ว21101 
ส21101 
ส21121 
พ21101 
พ21111 
ศ21101 
ง21101 
อ21101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
เทเบิลเทนนิส 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท21102 
ค21102 
ว21102 
ส21102 
ส21122 
พ21102 
พ21112 
ศ21102 
ง21102 
อ21102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
ยดืหยุน่ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20201 
ว20221 
ว20241 
ค21201 
ส21231 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 1 
เคมี 1 
ชีววทิยา 1 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 1 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
 

 
ง20202 
ว20222 
ว20242 
ค21202 
I20201 
ส21232 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 2 
เคมี 2 
ชีววทิยา 2 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 2 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 7 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 
หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 16.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )   
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 2    กลุ่ม ภาษา – คณติ   ( 1/5 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1      
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท21101 
ค21101 
ว21101 
ส21101 
ส21121 
พ21101 
พ21111 
ศ21101 
ง21101 
อ21101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
เทเบิลเทนนิส 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท21102 
ค21102 
ว21102 
ส21102 
ส21122 
พ21102 
พ21112 
ศ21102 
ง21102 
อ21102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
ยดืหยุน่ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20201 
อ21211 
อ21241 
จ21201 
ค21201 
ส21231 

 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาองักฤษเสริม 11 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร1 
ภาษาจีน 1 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 1 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
 

 
ง20202 
อ21212 
อ21242 
จ21202 
ค21202 
I20201 
ส21232 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 2 
ภาษาองักฤษเสริม 12 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร1 
ภาษาจีน 2 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 2 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมแลสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 
หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 16.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช  2551  ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 3    กลุ่ม ทวัไป ( 1/1-1/4 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1      

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท21101 
ค21101 
ว21101 
ส21101 
ส21121 
พ21101 
พ21111 
ศ21101 
ง21101 
อ21101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
เทเบิลเทนนิส 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท21102 
ค21102 
ว21102 
ส21102 
ส21122 
พ21102 
พ21112 
ศ21102 
ง21102 
อ21102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
ยดืหยุน่ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20201 
ง20271 
อ21241 
จ21211 
ส21231 

 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 
ช่างไฟฟ้าเบืองตน้ 1  
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 
ภาษาจีน 11 
หนา้ทีพลเมือง 1 
เลือกเพิมเติมอีก  1 หน่วย 
จาก  8 กลุ่มสาระทีเปิด 

 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

 
ง20202 
ง20272 
อ21242 
จ21212 
ส21232 

 
 

I20201 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 2 
ช่างไฟฟ้าเบืองตน้ 2  
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 
ภาษาจีน 12 
หนา้ทีพลเมือง 2 
เลือกเพิมเติมอีก  1 หน่วย 
จาก  8 กลุ่มสาระทีเปิด 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 

 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 7 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 
หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 16.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )   
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 1    กลุ่ม วทิย์ – คณติ  ( 2/6 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท22101 
ค22101 
ว22101 
ส22101 
ส22123 
พ22101 
พ22113 
ศ22101 
ง22101 
อ22101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
กรีฑา 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท22102 
ค22102 
ว22102 
ส22102 
ส22124 
พ22102 
พ22114 
ศ22102 
ง22102 
อ22102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
กระบีกระบอง 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20203 
ว20201 
ว20261 
ค22203 
I20202 
ส22233 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
ฟิสิกส์ 1 
โลกดาราศาสตร์อวกาศ 1 
คณิตศาสตร์เพมิพนู 3 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง20204 
ว20202 
ว20262 
ค22204 
I20903 
ส22234 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
ฟิสิกส์ 2 
โลกดาราศาสตร์อวกาศ 2 
คณิตศาสตร์เพมิพนู 4 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 16.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  

 



29 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )   
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 2    กลุ่ม ภาษา – คณติ  ( 2/5 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2          

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท22101 
ค22101 
ว22101 
ส22101 
ส22123 
พ22101 
พ22113 
ศ22101 
ง22101 
อ22101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
กรีฑา 
ศิลปะพนืฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท22102 
ค22102 
ว22102 
ส22102 
ส22124 
พ22102 
พ22114 
ศ22102 
ง22102 
อ22102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
กระบีกระบอง 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20203 
ค22203 
อ22213 
อ22243 
จ22203 
I20202 
ส22233 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 3
ภาษาองักฤษเสริม 13 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
ภาษาจีน 3 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 

 
ง20204 
ค22204 
อ22214 
อ22244 
จ22204 
I20903 
ส22234 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 4
ภาษาองักฤษเสริม 14 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
ภาษาจีน 4 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันา
ผูเ้รียน 

นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 16.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  

 



30 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 3    กลุ่ม ทวัไป  ( 2/1-2/3 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท22101 
ค22101 
ว22101 
ส22101 
ส22123 
พ22101 
พ22113 
ศ22101 
ง22101 
อ22101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
กรีฑา 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท22102 
ค22102 
ว22102 
ส22102 
ส22124 
พ22102 
พ22114 
ศ22102 
ง22102 
อ22102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
กระบีกระบอง 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20203 
ง20233 
อ22243 
จ22213 
ส22233 

 
 

I20202 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
งานประดิษฐ ์3  
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
ภาษาจีน 13 
หนา้ทีพลเมือง 3 
เลือกเพิมเติมอีก  1 หน่วย 
จาก  8 กลุ่มสาระทีเปิด 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 

 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

 
ง20204 
ง20234 
อ22244 
จ22214 
ส22234 

 
 

I20903 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
งานประดิษฐ ์4  
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
ภาษาจีน 14 
หนา้ทีพลเมือง 4 
เลือกเพิมเติมอีก  1 หน่วย 
จาก  8 กลุ่มสาระทีเปิด 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 

 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

- 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 16.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 4    กลุ่ม  พลศึกษา  ( 2/4 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท22101 
ค22101 
ว22101 
ส22101 
ส22123 
พ22101 
พ22113 
ศ22101 
ง22101 
อ22101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
กรีฑา 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท22102 
ค22102 
ว22102 
ส22102 
ส22124 
พ22102 
พ22114 
ศ22102 
ง22102 
อ22102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
กระบีกระบอง 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20203 
พ22221 
พ22222 
พ22223 
จ22213 
I20202 
ส22233 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 3 
โภชนาการกบันกักีฬา 1  
ตะกร้อ 3 
ฟุตบอล 3 
ภาษาจีน 13 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 

0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
1(40) 

0.5(20) 

 
ง20204 
พ22224 
พ22225 
พ22226 
จ22214 
I20903 
ส22234 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 4 
โภชนาการกบันกักีฬา 2  
ตะกร้อ 4 
ฟุตบอล 4 
ภาษาจีน 14 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 

0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
- 

0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 5.5(220) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันา
ผูเ้รียน 

นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 
หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 16.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  

 



32 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 1    กลุ่ม วทิย์ – คณติ   ( 3/6 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท23101 
ค23101 
ว23101 
ส23101 
ส23125 
พ23101 
พ23115 
ศ23101 
ง23101 
อ23101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
ประวติัศาสตร์ 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
วอลเลยบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 5   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท23102 
ค23102 
ว23102 
ส23102 
ส23126 
พ23102 
พ23116 
ศ23102 
ง23102 
อ23102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพนืฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
ประวติัศาสตร์ 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
บาสเกตบอล 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20205 
ว20291 
ว20293 
ค23205 
ส23235 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 5 
โครงงานเบืองตน้  
วทิยาศาสตร์ทวัไป 1 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 5 
หนา้ทีพลเมือง 5 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง20206 
ว20292 
ว20294 
ค23206 
ส23236 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 6 
การทาํโครงงาน  
วทิยาศาสตร์ทวัไป 2 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 6 
หนา้ทีพลเมือง 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 

–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 

–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมง (รายปี) 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 2    กลุ่ม ภาษา – คณติ  ( 3/5 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท23101 
ค23101 
ว23101 
ส23101 
ส23125 
พ23101 
พ23115 
ศ23101 
ง23101 
อ23101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
ประวติัศาสตร์ 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
วอลเลยบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 5   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท23102 
ค23102 
ว23102 
ส23102 
ส23126 
พ23102 
พ23116 
ศ23102 
ง23102 
อ23102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพนืฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
ประวติัศาสตร์ 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
บาสเกตบอล 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20205 
ค23205 
อ23215 
อ23245 
จ23205 
ส23235 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 5 
ภาษาองักฤษเสริม 15 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร5 
ภาษาจีน 5 
หนา้ทีพลเมือง 5 

 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง20206 
ค23206 
อ23216 
อ23246 
จ23206 
ส23236 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
คณิตศาสตร์เพิมพนู 6
ภาษาองักฤษเสริม 16 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร6 
ภาษาจีน 6 
หนา้ทีพลเมือง 6 

 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมง (รายปี) 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  

 



34 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 3    กลุ่ม ทวัไป  ( 3/1-3/4 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท23101 
ค23101 
ว23101 
ส23101 
ส23125 
พ23101 
พ23115 
ศ23101 
ง23101 
อ23101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
ประวติัศาสตร์ 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
วอลเลยบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 5   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท23102 
ค23102 
ว23102 
ส23102 
ส23126 
พ23102 
พ23116 
ศ23102 
ง23102 
อ23102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพนืฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
ประวติัศาสตร์ 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
บาสเกตบอล 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20205 
ง20285 
อ23245 
จ23215 
ส23235 

 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
งานธุรกิจ 5  
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 
ภาษาจีน 15 
หนา้ทีพลเมือง 5 
เลือกเพิมเติมอีก  1 หน่วย 
จาก  8 กลุ่มสาระทีเปิด 

 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

 
ง20206 
ง20286 
อ23246 
จ23216 
ส23236 

 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
งานธุรกิจ 6  
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 
ภาษาจีน 16 
หนา้ทีพลเมือง 6 
เลือกเพิมเติมอีก  1 หน่วย 
จาก  8 กลุ่มสาระทีเปิด 

 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมง (รายปี) 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 )  
โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม     โครงสร้าง 4    กลุ่ม พลศึกษา  ( 3/4 ) 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3          
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 
ท23101 
ค23101 
ว23101 
ส23101 
ส23125 
พ23101 
พ23115 
ศ23101 
ง23101 
อ23101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
ประวติัศาสตร์ 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
วอลเลยบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 5   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 
ท23102 
ค23102 
ว23102 
ส23102 
ส23126 
พ23102 
พ23116 
ศ23102 
ง23102 
อ23102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพนืฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
ประวติัศาสตร์ 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
บาสเกตบอล 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6   

 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
1.5(60) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 11(440)  
 

ง20205 
พ23231 
พ23232 
พ23233 
จ23215 
ส23235 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  1 
ตะกร้อ 5 
ฟุตบอล 5 
ภาษาจีน 15 
หนา้ทีพลเมือง 5 

 
1(40) 

0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง20206 
พ23234 
พ23235 
พ23236 
จ23216 
ส23236 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  2 
ตะกร้อ 6 
ฟุตบอล 6 
ภาษาจีน 16 
หนา้ทีพลเมือง 6 

 
1(40) 

0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 4.5(180)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 13 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 7 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี-ยวุกาชาด 12 
  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 8 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15.5 รวมหน่วยกติ 15.5  

รวมชัวโมง (รายปี) 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 ท21101  ภาษาไทยพืนฐาน 1 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ท21102  ภาษาไทยพืนฐาน 2 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 ท22101  ภาษาไทยพืนฐาน 3 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ท22102  ภาษาไทยพืนฐาน 4 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 ท23101  ภาษาไทยพืนฐาน 5 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ท23102  ภาษาไทยพืนฐาน 6 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
 

วชิาเพมิเติม 
ท21201  ภาษาไทยเพิมเติม 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท21202  ภาษาไทยเพิมเติม 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท22203  ภาษาไทยเพิมเติม 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท22204  ภาษาไทยเพิมเติม 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท23205  ภาษาไทยเพิมเติม 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท23206  ภาษาไทยเพิมเติม 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
ท21101   ภาษาไทยพืนฐาน 1      3 ชวัโมง/สปัดาห์     นาํหนกั   60  ชวัโมง/ภาคเรียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้ง  การอ่านจบัใจความสาํคญั  การระบุเหตุและผล  
ขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น  อธิบายคาํเปรียบเทียบ  และคาํทีมีความหมายในบริบทจากเรืองทีอ่าน  ตีความคาํยากในเอกสาร
วิชาการ  และมีมารยาทในการอ่าน  การคดัลายมือตวับรรจงครึงบรรทดั  การเขียนสือสาร  การเขียนบรรยาย  การเขียน
เรียงความ  และมีมารยาทในการเขียน  การพดูสรุปใจความสาํคญั  การเล่าเรืองยอ่  การพดูแสดงความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค ์ การประเมินความน่าเชือถือของสือทีมีเนือหาโนม้นา้วใจ  การพดูรายงานจากเรืองการศึกษาคน้ควา้และมี
มารยาทในการฟัง  การดูและการพดู   การอธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย   
การสร้างคาํในภาษาไทย  การวิเคราะห์ชนิดและหนา้ทีของคาํในประโยค   สรุปเนือหา  วิเคราะห์  พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ  อธิบายคุณค่า  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  
ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิด
เพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ท 1.1  ม.1/1,2,3,4,5,6 
ท 2.1  ม.2/1,2,3,4,5 
ท 3.1  ม.3/1,2,3,4,5,6 
ท 4.1  ม.4/1,2,3 
ท 5.1  ม.5/1,2,3,4,5 
 
รวม  25  ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา  ภาษาไทยพนืฐาน 1       รหัสวชิา  ท21101 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที  1 เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน    จํานวน  1.5 หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา 

(ชัวโมง) 

นําหนัก 

คะแนน 

1 การอ่าน ท 1.1/ 1,2,3,4,5,6 

 
 หลกัการอ่านออกเสียง  
 การอ่านจบัใจความสาํคญั 

  ขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น 

 หลกัการวเิคราะห์คุณค่าจากงาน
เขียน 

 มารยาทในการอ่าน 

12 20 

2 การเขียน ท 2.1/1,2,3,4,5  หลกัการเขียนตวัอกัษรไทย 

 หลกัการคดัลายมือหลกัการเขียน
สือสาร 

 หลกัการเขียนบรรยาย 

 หลกัการเขียนพรรณนา 

 มารยาทในการเขียน 

12 20 

3 การฟัง การดูและ
การพดู 

ท 3.1/1,2,3,4,5,6 

 
 การฝึกพดู 

 การฝึกฟัง  
 มารยาทในการฟัง การดู และการ
พดู 

12 20 

4 หลกัการใชภ้าษา ท 4.1/1,2,3  เสียงในภาษาไทย 

 การสร้างคาํ  
 คาํซาํ  คาํซอ้น   
 คาํพอ้ง 

 คาํประสม 

 ชนิดและหนา้ทีของคาํ 

12 20 

5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ท 5.1/1,2,3,4,5  วรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรมเกียวกบั 
- ศาสนา  
- ประเพณี 

- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคาํสอน 

- วรรณกรรมทอ้งถิน  
- ฝึกท่องจาํ       

 

12 20 

รวม 60 120 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
ท 21102  ภาษาไทยพนืฐาน 2     3  ชัวโมง/สัปดาห์     นําหนัก   60  ชัวโมง/ภาคเรียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง การจบัใจความสาํคญั  ระบุขอ้สงัเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจ  ปฏิบติัตามคู่มือ  แนะนาํวิธีการใชง้านของเครืองมือ 
หรือเครืองใช ้การวิเคราะห์คุณค่าทีไดจ้ากการอ่าน เพือนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิต  และมีมารยาทในการอ่าน  
การเขียนยอ่ความจากเรืองทีอ่าน การเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสาระจากสือทีไดรั้บ  การเขียนจดหมายส่วนตวั  
จดหมายกิจธุระ  การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  โครงงาน  และมีมารยาทในการเขียน 
การพดูสรุปใจความสาํคญั  การเล่าเรืองยอ่  การพดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์ การประเมินความน่าเชือถือ   
การพดูรายงานจากเรืองทีฟังทีดู  และมีมารยาทในการพดู  การดูและการฟัง  การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งภาษาพดู
และภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรอง  จาํแนกและใชส้าํนวน  สุภาษิต  คาํพงัเพยได ้ การสรุปเนือหา  วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมทีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่า  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
เพือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิด
เพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณคา่ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริม
การเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการ
สู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ท 1.1  ม.1/1,2,3,4,5,6 
ท 2.1  ม.2/1,2,3,4 
ท 3.1  ม.3/1,2,3,4,5,6 
ท 4.1  ม.4/1,2,3 
ท 5.1  ม.5/1,2,3,4,5 
รวม  24  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา  ภาษาไทยพนืฐาน 1  รหัสวชิา  ท21102 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที  1         เวลา 60  ชัวโมง/ภาคเรียน    จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 - เสียงเพลงกบัเสียงกรีด 
- เทยีวท่าเรือ 
- คดิต่างกนัแต่อยู่ร่วมกนั
ได้ 
- ราชาธิราช 
- นิทานพนืบ้าน 

ท 1.1/ 1,2,3,4,5,6 
 

 การอ่านออกเสียงร้อยแกว้  ร้อยกรอง 

 การอ่านจบัใจความสาํคญั 

 การอ่านวิเคราะห์ ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้คิดเห็น 

 การอ่านเอกสารต่างๆ  

 มารยาทในการอ่าน 

12 20 

2 - การเขียนย่อความ 
- การเขียนแสดงความ
คดิเห็น 
- การเขียนจดหมาย
ส่วนตวั,กจิธุระ 
- โครงงาน 
- มารยาทการเขียน 

ท 2.1/1,2,3,4,5  หลกัการเขียนยอ่ความ 
 หลกัการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 หลกัการเขียนจดหมายส่วนตวั 
  หลกัการเขียนจดหมายกิจธุระ 

 โครงงาน 
 มารยาทในการเขียน 

 

12 20 

3 - หลกัการฟัง การดู 
- หลกัการพูด 
- หลกัการเล่าเรือง 
- หลกัการพูดแสดงความ
คดิเห็น 
- หลกัการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ 
- มารยาทในการพูด 

ท 3.1/1,2,3,4,5,6 
 

 การพดูสรุปความ 
 การพดูแสดงความคิดเห็นอยา่ง

สร้างสรรคจ์ากเรืองทีฟังและดู 
หลกัการสนทนา 
 การพดูเล่าเรือง 
 มารยาทในการพดู 

12 20 

4 - การเปรียบเทยีบภาษา
พูด ภาษาเขียน 
- หลกัการแต่งบทร้อย
กรอง 
- สุภาษิต สํานวน   
คาํพงัเพย 

ท 4.1/1,2,3  ภาษาพดู 
 ภาษาเขียน 
 กาพยย์านี 11   
 สาํนวน สุภาษิต        คาํพงัเพย 

 

12 20 
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ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

5 - การสรุปเนือหาจากการ
อ่าน 
- หลกัการวเิคราะห์ 
- คุณค่าวรรณคดแีละ
วรรณกรรม 
- บทอาขยาน 
- กาพย์เห่ชมเครืองคาว
หวาน 

ท 5.1/1,2,3,4,5  วรรณคดี วรรณกรรม  
 การวเิคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีและ

วรรณกรรม 
 ท่องจาํบทอาขยาน 
 

12 20 

รวม 60 100 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
ท22101  ภาษาไทยพืนฐาน 3       3  ชวัโมง/สปัดาห์     นาํหนกั   60  ชวัโมง/ภาคเรียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง การอ่านจบัใจความสาํคญั การอ่านสรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรืองทีอ่าน การเขียนผงัความคิดเพือแสดงความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ ทีอ่าน ระบุขอ้สังเกตการ
ชวนเชือ  การโนม้นา้ว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนงัสือ บทความ หรือคาํประพนัธ์อยา่งหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดทีไดจ้ากการอ่าน  เพือนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต และมีมารยาท ในการอ่าน  การคดัลายมือตวั
บรรจงครึงบรรทดั การเขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนยอ่ความ การเขียนเรียงความ  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้ในเรืองทีอ่านอยา่งมีเหตุผล และมีมารยาทในการเขียน  การพูดสรุปใจความสาํคญั
ของเรืองทีฟังและดู การวิเคราะห์และวิจารณ์เรืองทีฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพือนาํขอ้คิดมาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 
การพดูรายงานเรืองหรือประเด็นทีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา และมีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พดู  การสร้างคาํในภาษาไทย การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญัประโยครวม และประโยคซอ้น รวบรวมและอธิบาย
ความหมายของคาํภาษาต่างประเทศทีใชใ้นภาษาไทย   การสรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านในระดบัทียากขึน 
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถินทีอ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง ท่องจาํบทอาขยานตามที
กาํหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิด
เพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณคา่ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริม
การเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการ
สู่การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ท 1.1  ม.2/1,2,3,6,7,8 
ท 2.1  ม.2/1,2,3,4,7,8 
ท 3.1   ม.2/1,3,5,6   
ท 4.1  ม.2/1,2,5   
ท 5.1  ม.2/1,2,3,4,5   
รวม  24 ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน3       รหัสวชิา  ท22101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2  เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน      จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 พินิจอกัษร ท 1.1   
ม.2/1,2,3,6,7,8 
 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ทีเป็นบทบรรยาย
และบทพรรณนา และบทร้อยกรอง เช่น กลอน
บทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และ
กาพยห่์อโคลง  และอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ 
เช่น วรรณคดีบท เรียน บทความ                         
บนัทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งาน
เขียนประเภทโนม้นา้วใจ งานเขียนหรือ
บทความแสดงขอ้เทจ็จริงเรืองราวจากบทเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อืนตามความสนใจ เช่น หนงัสืออ่าน
นอกเวลา หนงัสือทีนกัเรียนสนใจและเหมาะสม
กบัวยัหรือหนงัสือทีครูและนกัเรียนกาํหนด
ร่วมกนั และมีมารยาทในการอ่าน 

15 20 

2 สุนทร 
การเขียน 

ท 2.1   
ม.2/1,2,3,4,7,8 
 

การเขียนคดัลายมือตวับรรจงครึงบรรทดัตาม
รูปแบบการเขียน ตวัอกัษรไทย เขียนบรรยาย
และพรรณนา เขียนยอ่ความจากสือต่างๆ เช่น 
นิทาน  คาํสอน บทความทางวิชาการ บนัทึก
เหตุการณ์  เรืองราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อืน 
นิทานชาดก เขียนเรียงความเกียวกบั
ประสบการณ์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น   หรือโตแ้ยง้จากสือต่างๆ 
เช่นบทความ บทเพลง หนงัสืออ่านนอกเวลา 
สารคดี บนัเทิงคดี และมีมารยาทในการเขียน 

18 22 

3 พากเพยีร
เจรจา 

ท 3.1    
ม.2/1,3,5,6   
 

การพูดสรุปความ พดูวิเคราะห์และวจิารณ์จาก
เรืองทีฟังและดู พดูรายงานการศึกษาคน้ควา้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และมีมารยาทในการฟัง การ
ดู และการพดู 

7 18 
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ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

4 หลกัภาษา
แม่นยาํ 

ท 4.1   
ม.2/1,2,5   
 

การสร้างคาํสมาส วิเคราะห์ลกัษณะของ
ประโยคสามญัประโยครวม และประโยคซอ้น 
รวบรวมและอธิบายคาํทีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ  

10 20 

5 วรรณกรรม 
ลาํเลิศ 

ท 5.1   
ม.2/1,2,3,4,5   
 

สรุปเนือหาวรรณคดีและ   วรรณกรรมเกียวกบั
ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต      คาํสอน 
เหตุการณ์ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดี  บนัทึกการ
เดินทาง วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถิน ท่องจาํบท
อาขยานตามทีกาํหนดและบทร้อยกรองทีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

10 20 

รวม 60 100 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
ท22102  ภาษาไทยพืนฐาน 4       3  ชวัโมง/สปัดาห์     นาํหนกั   60  ชวัโมง/ภาคเรียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง การจบัใจความสาํคญั การสรุปความ และอธิบาย

รายละเอียดจากเรืองทีอ่าน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โต้แยง้เกียวกับเรืองทีอ่าน วิเคราะห์และจาํแนก
ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน และขอ้คิดเห็นจากบทความทีอ่าน การอ่านหนงัสือ บทความ หรือคาํประพนัธ์อยา่งหลากหลาย 
และการประเมินคุณค่าหรือแนวคิดทีไดจ้ากการอ่าน  เพือนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน  การเขียน
รายงานการศึกษาคน้ควา้ การเขียนจดหมายกิจธุระ และมีมารยาทในการเขียน การพดูสรุปใจความสาํคญัของเรืองทีฟังและ
ดู การวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น  และความน่าเชือถือของข่าวสารจากสือต่างๆ วิเคราะห์และวิจารณ์เรืองทีฟังและดู
อยา่งมีเหตุผลเพือนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต การพูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์มีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพดู  การแต่งบทร้อยกรอง ใชค้าํราชาศพัท ์สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่านในระดบัทียาก
ขึน วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถินทีอ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง ท่องจาํบทอาขยานตามที
กาํหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิด
เพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณคา่และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ท 1.1  ม.2/1,2,4,5,7,8 
ท 2.1  ม.2/5,6,7,8 
ท 3.1   ม.2/1,2,3,4,6   
ท 4.1  ม.2/3,4 
ท 5.1  ม.2/1,2,3,4,5   
รวม  22 ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน4       รหัสวชิา  ท22102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2 เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 พินิจถอ้ยคาํ ท 1.1   
ม.2/1,2,4,5,7,8 
 

การอ่านออกเสียงประกอบดว้ย  บทร้อยแกว้ทีเป็น
บทบรรยายและบทพรรณนา บทร้อยกรอง เช่น 
กลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และ
กาพยห่์อโคลง  อ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่น 
วรรณคดี บทเรียน บทความ บนัทึกเหตุการณ์ บท
สนทนา บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ 
งานเขียนหรือบทความแสดงขอ้เทจ็จริง เรืองราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อืน อ่านตามความสนใจ เช่น 
หนงัสืออ่านนอกเวลา 
หนงัสือทีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั หนงัสือ
อ่านทีครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั และมีมารยาท
ในการอ่าน 
 

15 20 

2 เลือกสรร
อกัษร 

ท 2.1   
ม.2/5,6,7,8 
 

เขียนรายงาน ไดแ้ก่ การเขียนรายงานจากการศึกษา
คน้ควา้  การเขียนรายงานโครงงาน เขียนจดหมายกิจ
ธุระ เช่น จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ เขียนวเิคราะห์ วจิารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้จากสือต่างๆ เช่น บทความ 
บทเพลงหนงัสืออ่านนอกเวลา สารคดี บนัเทิงคดี 
และมีมารยาทในการเขียน 
 

18 22 

3 สุนทรเจรจา ท 3.1    
ม.2/1,2,3,4,6   
 

การพูดสรุปความ วิเคราะห์และวจิารณ์จากเรืองทีฟัง
และดู อยา่งมีเหตุผลเพือนาํขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินชีวิต พดูในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์และมีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พดู 

7 18 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

4 ภาษาสมัพนัธ ์ ท 4.1   
ม.2/3,4 
 

แต่งบทร้อยกรอง ไดแ้ก่ กลอนสุภาพ และใชค้าํราชา
ศพัทถู์กตอ้ง 

10 20 

5 วรรณกรรม 
ดีเด่น 

ท 5.1   
ม.2/1,2,3,4,5   
 

สรุปเนือหาวรรณคดีและ   วรรณกรรมเกียวกบั
ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต  คาํสอน 
เหตุการณ์ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดี  บนัทึกการ
เดินทาง วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถิน ท่องจาํบท
อาขยานตามทีกาํหนดและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

10 20 

รวม 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
ท23101  ภาษาไทยพืนฐาน 5     3  ชวัโมง/สปัดาห์     นาํหนกั   60  ชวัโมง/ภาคเรียน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาการอ่านออกเสียง บทร้อยแกว้ทีเป็นบทความทวัไปและบทความปกิณกะ บทร้อยกรอง เช่น  กลอน
บทละคร   กลอนเสภา    การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ  อ่านตามความสนใจและมีมารยาทในการอ่าน   คดัลายมือตวั
บรรจงครึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย   การเขียนขอ้ความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  การเขียน
อตัชีวประวติัหรือชีวประวติั  การเขียนยอ่ความจากสือต่างๆ   การเขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายแสดงความขอบคุณ  การ
เขียนอธิบาย ชีแจง แสดงความคิดเห็น และโตแ้ยง้ในเรืองต่างๆ  และมีมารยาทในการเขียน  การพดูแสดงความคิดเห็น และ
ประเมินเรืองจากการฟังและการดู  การพดูวิเคราะห์วิจารณ์จากเรืองทีฟังและดู   การพดูในโอกาสต่างๆ และมีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพดู    ศึกษาคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ   ประโยคซบัซอ้นและระดบัภาษา   ศึกษาวรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถิน  วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม                                
           โดยฝึกใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพูด กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรค์ความรู้และ
ความคดิเพอืนําไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ เพอืให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความ
คดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ วเิคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาติ และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
  เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบรูณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ท 1.1   1,4,5,7,8,9,10 
ท 2.1 1,2,3,4,5,6,10 
ท 3.1 1,2,4,6 
ท 4.1 1,2,3 
ท 5.1 1,2,3 
 
รวม   24  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน 5 รหัสวชิา  ท23101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3 เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การอ่าน ท 1.1 /  1,4,5,7,8,9,10 
 

 การอ่านออกเสียง 
ประกอบดว้ย  

- บทร้อยแกว้ทีเป็น
บทความทวัไปและ
บทความปกิณกะ   

     - บทร้อยกรอง เช่น  กลอน
บทละคร   กลอนเสภา  

 การอ่านจบัใจความจาก
สือต่างๆ เช่น  

- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์สาํคญั 
- บทความ 
- บนัเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวติั 
- ตาํนาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์    
 การอ่านตามความสนใจ 

เช่น 
- หนงัสืออ่านนอกเวลา 
- หนงัสืออ่านตามความ
สนใจและตามวยัของ
นกัเรียน 

- หนงัสืออ่านทีครูและ
นกัเรียนร่วมกนักาํหนด 
 มารยาทในการอ่าน 

 

12 20 

 
 



50 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

2 การเขียน ท 2.1/1,2,3,4,5,6,10 
 

 การคดัลายมือตวับรรจง
ครึงบรรทดัตามรูปแบบการ
เขียนตวัอกัษรไทย 

 การเขียนขอ้ความตาม
สถานการณ์และโอกาส
ต่างๆ  เช่น 
- คาํอวยพรในโอกาส
ต่างๆ 
- คาํขวญั 
- คาํคม 
- โฆษณา 
- คติพจน ์

     - สุนทรพจน์ 
 การเขียนอตัชีวประวติั

หรือชีวประวติั 
  การเขียนยอ่ความจากสือ

ต่างๆ เช่น นิทาน ประวติั  
ตาํนาน  สารคดีทางวิชาการ  
พระราชดาํรัส  พระบรม
ราโชวาท  จดหมายราชการ 

 การเขียนจดหมายกิจธุระ  
 - จดหมายเชิญวิทยากร 
 - จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความ
ขอบคุณ 
 การเขียนอธิบาย ชีแจง 

แสดงความคิดเห็น และโตแ้ยง้
ในเรืองต่างๆ       

 มารยาทในการเขียน 
 

12 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

3 การฟัง  การดู 
และการพูด 

ท 3.1/ 1,2,4,6 
 

 การพดูแสดงความคิดเห็น 
และประเมินเรืองจากการฟัง
และการดู 
 การพดูวิเคราะห์วจิารณ์จาก

เรืองทีฟังและดู 
 การพดูในโอกาสต่างๆ เช่น 
-  การพดูโตว้าที    
-  การอภิปราย 

     -  การพดูยอวาที 
 มารยาทในการฟัง การดู และ

การพดู 
 

12 20 

4 หลกัการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 1,2,3 
 

 คาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 ประโยคซบัซอ้น 
 ระดบัภาษา 

12 20 

5 วรรณคด ี
และวรรณกรรม 

ท 5.1 1,2,3 
 

 วรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรมทอ้งถินเกียวกบั 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคาํสอน 
- เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  
- บนัเทิงคดี   
 การวิเคราะห์วิถีไทย และ
คุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม                                

 

12 20 

รวม 60 120 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
ท23102  ภาษาไทยพืนฐาน 6     3  ชวัโมง/สปัดาห์     นาํหนกั   60  ชวัโมง/ภาคเรียน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาการอ่านออกเสียง บทร้อยแกว้ทีเป็นบทความทวัไปและบทความปกิณกะ  บทร้อยกรอง     
อ่านจบัใจความจากสือต่างๆ  การอ่านตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียนอธิบาย ชีแจง แสดงความคิดเห็น 
และโตแ้ยง้ในเรืองต่างๆ  การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้จากสือต่างๆ การเขียน
รายงานและมีมารยาทในการเขียน การพดูรายงานการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   การพดูโนม้นา้วและมี
มารยาทในการฟัง การดู  และการพดู   ศึกษาคาํทบัศพัท ์ ศพัทบ์ญัญตั◌ิ 
คาํศพัทท์างวิชาการและวิชาชีพ  การแต่งโคลงสีสุภาพ  ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมทอ้งถิน  วิเคราะห์วิถีไทย และ
คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณคา่ 
           โดยฝึกใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพูด กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรค์ความรู้และ
ความคดิเพอืนําไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ เพอืให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความ
คดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ วเิคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดแีละวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาติ และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
  เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ท 1.1   1,4,5,7,8,9,10 
ท 2.1 6,7,8,9,10 
ท 3.1 3,5,6 
ท 4.1 4,5,6 
ท 5.1 1,2,3,4 
 
รวม   21   ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน 6  รหัสวชิา  ท23102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3          เวลา 60  ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การอ่าน ท 1.1/1,4,5,7,8,9,10   การอ่านออกเสียง 
ประกอบดว้ย  

- บทร้อยแกว้ทีเป็นบทความ
ทวัไปและบทความปกิณกะ   

- บทร้อยกรอง เช่น    
 กาพยย์านี 11  กาพยฉ์บงั 16  และ
โคลงสีสุภาพ 

 การอ่านจบัใจความจากสือ
ต่างๆ เช่น  

- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์สาํคญั 
- บทความ 
- บนัเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวติั 
- ตาํนาน  

      - งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์  

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนงัสืออ่านนอกเวลา 
- หนงัสืออ่านตามความสนใจ
และตามวยัของนกัเรียน 

 - หนงัสืออ่านทีครูและ
นกัเรียนร่วมกนักาํหนด 

 มารยาทในการอ่าน 
 

12 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

2 การเขียน ท 2.1/ 6,7,8,9,10  การเขียนอธิบาย ชีแจง แสดง
ความคิดเห็น และโตแ้ยง้ในเรือง
ต่างๆ    

 การเขียนวเิคราะห์  วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ ความคิดเห็น 
หรือโตแ้ยง้จากสือต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา   

     - บทความทางวิชาการ 
 การกรอกแบบสมคัรงาน 
 การเขียนรายงาน ไดแ้ก่ 

 - การเขียนรายงานจาก 
การศึกษาคน้ควา้ 

    - การเขียนรายงานโครงงาน 
 มารยาทในการเขียน 

 

12 20 

3 การฟัง  การดู 
และการพูด 

ท 3.1/3,5,6  การพดูรายงานการศึกษา
คน้ควา้เกียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 
 การพดูโนม้นา้ว 
 มารยาทในการฟัง  
การดู   และการพดู 

 

12 20 

4 หลกัการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1/ 4,5,6 
 

 คาํทบัศพัท ์
 คาํศพัทบ์ญัญติั 
 คาํศพัทท์างวิชาการและ

วิชาชีพ 
 โคลงสีสุภาพ 

 

12 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

5 วรรณคด ี
และวรรณกรรม 

ท 5.1/1,2,3,4  วรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมทอ้งถิน
เกียวกบั 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคาํสอน 
- เหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์  
- บนัเทิงคดี   
 การวิเคราะห์วิถีไทย และ
คุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม         
 บทอาขยานและบทร้อย

กรองทีมีคุณคา่ 
   - บทอาขยานตามทีกาํหนด 
    - บทร้อยกรองตามความ

สนใจ 
 

12 20 

รวม 60 120 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
ท21101  การฟังและดูเพือสาระบนัเทิง      2  ชวัโมง/สปัดาห์/ภาค    1  หน่วยกิต   40  ชวัโมง/ภาคเรียน 

 
คาํอธิบายรายวชิา  

 
ศึกษาหลกัการใชฟั้งและดูเพอืสาระบนัเทิง   ศึกษาการฟังและดูเพือสาระบนัเทิง   โดยการวิเคราะห์ วิจารณ์  การ

ประเมินค่าเพอืสาระบนัเทิง   เพือใหส้ามารถเลือกฟังและดูสือสาระบนัเทิงไดเ้หมาะสมกบัวยั  และเป็นประโยชน์ต่อ
พฒันาการทางดา้นภาษาสือสารสร้างสรรค ์
 โดยฝึกใชก้ระบวนการฟัง  การดูและการพดู     
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู ตลอดจนรักษาภาษาไทย
ไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และ
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
 

 ผลการเรียนรู้รายวชิา 
 

1. อธิบายหลกัการฟังและดูเพือสาระบนัเทิงไดถู้กตอ้ง     
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการเลือกรับฟังและดูเพือสาระบนัเทิง    
3. ฟังและดูเพลงร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
4. ฟังและดูนิทานร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
5. ฟังและดูรายการท่องเทียวร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา  การฟังและดูเพือสาระบนัเทิง  รหสัวชิา  ท21201    

ระดบัมธัยมศึกษาปีที  1   เวลา  2   ชวัโมง/ภาคเรียน    จาํนวน    1   หน่วยกิต       เวลา   2  ชวัโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 หลกัการฟังและดู 
เพือสาระบนัเทิง   

1. อธิบายหลกัการฟังและดูเพือ
สาระบนัเทิงไดถู้กตอ้ง    
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการ
เลือกรับฟังและดูเพือ
สาระบนัเทิง    
 

1.หลกัการฟังและดู
เพือสาระบนัเทิง 
2.จุดมุ่งหมายในการ
เลือกรับฟังและดูเพือ
สาระบนัเทิง 

10 25 
(20/5)* 

2 เพลงร่วมสมยั 3. ฟังและดูเพลงร่วมสมยัได้
เหมาะสมกบัวยั 

1.การฟังและดูเพลง
ร่วมสมยั 

 

10 25 
(20/5)* 

3 นิทานร่วมสมยั 4. ฟังและดูนิทานร่วมสมยัได้
เหมาะสมกบัวยั 
 

1.การฟังและดูนิทาน
ร่วมสมยั 

10 25 
(20/5)* 

4 รายการท่องเทียว 
ร่วมสมยั 

5. ฟังและดูรายการท่องเทียว
ร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 

1.การฟังและดูรายการ
ท่องเทียวร่วมสมยั 

10 25 
(20/5)* 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
ท21202  การอ่านเพือสาระบนัเทิง      2 ชวัโมง/สปัดาห์/ภาค        1 หน่วยกิต    40  ชวัโมง/ภาคเรียน 

 
คาํอธิบายรายวชิา  

 
ศึกษาหลกัการใชภ้าษาไทย  ทงัการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพดู  และสามารถนาํหลกัการใช้

ภาษาไทยไปใชฝึ้กฝนพฒันาตนเองใหส้ามารถสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิดเพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนิน และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีมารยาทในการอ่าน ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของ
ชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
 

ผลการเรียนรู้รายวชิา 
 

1. อธิบายหลกัการอ่านเพือสาระบนัเทิงไดถู้กตอ้ง       
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการเลือกอ่านเพอืสาระบนัเทิง    
3. อ่านเรืองขาํขนัร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
4. อ่านประวติับุคคลร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
5. อ่านบทสมัภาษณ์ร่วมสมยัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
ท22203  การอ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรอง   2 ชวัโมง/สปัดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต  40  ชวัโมง/ภาคเรียน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

 
ศึกษาหลกัการอ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรอง   ฝึกอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 

ร้อยกรองไทย  เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจฉนัทลกัษณ์  เนือหาสาระ ขอ้คิดและความงามทางภาษาของวรรณกรรมร้อย
กรองไทย  
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
  
 

 
ผลการเรียนรู้รายวชิา 

 
1. อธิบายหลกัการอ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรองไทยไดถู้กตอ้ง    
2. จาํแนกประเภทร้อยกรองไดถู้กตอ้งตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์    
3. อ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรองประเภทกาพยไ์ด ้
4. อ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรองประเภทกลอนได ้
5. อ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรองประเภทโคลงได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง  รหสัวิชา  ท22203    

ระดบัมธัยมศึกษาปีที  2   เวลา  2   ชวัโมง/ภาคเรียน    จาํนวน    1   หน่วยกิต      เวลา   2  ชวัโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 วรรณกรรมร้อยกรอง
ไทย 

1. อธิบายหลกัการอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
ไทยไดถู้กตอ้ง    
2. จาํแนกประเภทร้อยกรองได้
ถูกตอ้งตามรูปแบบ 
ฉนัทลกัษณ์    
 

1.หลกัการอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรม
ร้อยกรองไทย 
2.ประเภทร้อยกรองได ้

10 25 
(20/5)* 

2 กาพย ์ 3. อ่านและพจิารณา
วรรณกรรมร้อยกรองประเภท
กาพยไ์ด ้
 

1.กาพย ์
   -ฉบงั 16 
   -ยานี 11 

10 25 
(20/5)* 

3 กลอน 4. อ่านและพจิารณา
วรรณกรรมร้อยกรอง
ประเภทกลอนได ้

 

1.กลอน 
   -กลอนหก 
   -กลอนแปด 

10 25 
(20/5)* 

4 โคลง 5. อ่านและพจิารณา
วรรณกรรมร้อยกรองประเภท
โคลงได ้
 

1.โคลงสีสุภาพ 
    

10 25 
(20/5)* 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
ท22204  การอ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยแกว้  2 ชวัโมง/สปัดาห์/ภาค    1  หน่วยกิต 40  ชวัโมง/ภาคเรียน 

  
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาหลกัการอ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยแกว้   ฝึกอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 
ร้อยแกว้ไทย  เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจรูปแบบ  เนือหาสาระ ขอ้คิดและความงามทางภาษา 
ของวรรณกรรมร้อยแกว้ไทย โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการอ่าน
การเขียน เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
  
 

 
 

ผลการเรียนรู้รายวชิา 
 

1. อธิบายหลกัการอ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยแกว้ไทยไดถู้กตอ้ง    
2. จาํแนกประเภทร้อยแกว้ตามรูปแบบการนาํเสนอไดถู้กตอ้ง 
3. อ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทนิทานได ้
4. อ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรองประเภทเรืองสนัได ้
5. อ่านและพจิารณาวรรณกรรมร้อยกรองประเภทสารคดีได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมร้อยแกว้  รหสัวิชา  ท22204    

ระดบัมธัยมศึกษาปีที  2   เวลา  2   ชวัโมง/ภาคเรียน    จาํนวน    1   หน่วยกิต      เวลา   2  ชวัโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 วรรณกรรมร้อยแกว้
ไทย 

1. อธิบายหลกัการอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรมร้อยแกว้
ไทยไดถู้กตอ้ง    
2. จาํแนกประเภทร้อยแกว้ตาม
รูปแบบการนาํเสนอไดถู้กตอ้ง 
 

1.หลกัการอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรม
ร้อยแกว้ไทย 
2.ประเภทร้อยแกว้ได ้

10 25 
(20/5)* 

2 นิทาน 3. อ่านและพจิารณา
วรรณกรรมร้อยแกว้ประเภท
นิทานได ้
 

1.นิทาน 
   -พืนบา้น 
   -ไทย 
   -สากล 

10 25 
(20/5)* 

3 เรืองสนั 4. อ่านและพจิารณา
วรรณกรรมร้อยกรองประเภท
เรืองสนัได ้
 

1.เรืองสนัสาํหรับ
เยาวชน 

10 25 
(20/5)* 

4 สารคดี 5. อ่านและพจิารณา
วรรณกรรมร้อยกรองประเภท
สารคดีได ้
 

1.สารคดีสาํหรับ
เยาวชน 
    

10 25 
(20/5)* 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
ท23205  ร้อยกรองสร้างสรรค ์      2 ชวัโมง/สปัดาห์        1  หน่วยกิต      40  ชวัโมง/ภาคเรียน 

  
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาหลกัการแต่งร้อยกรองสร้างสรรค ์ศึกษาการแต่งร้อยกรองสร้างสรรคสื์อจินตนาการ  
เพือพฒันาการเขียนร้อยกรองไดเ้หมาะสมกบัวยัตามความสนใจ 
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
  

 
 

ผลการเรียนรู้รายวชิา 
 
 

1. อธิบายหลกัการแต่งร้อยกรองสร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง       
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการแต่งร้อยกรองสร้างสรรคไ์ดเ้หมาะสม    
3. แต่งกาพยฉ์บงั 16  สือจินตนาการไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
4. แต่งกาพยย์านี 11  สือจินตนาการไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
5. แต่งกลอนหก สือจินตนาการไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา  ร้อยกรองสร้างสรรค ์   รหสัวิชา  ท23205    

ระดบัมธัยมศึกษาปีที  3   เวลา  2   ชวัโมง/ภาคเรียน  จาํนวน   1  หน่วยกิต   เวลา   2  ชวัโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ร้อยกรองสร้างสรรค ์
 

1. อธิบายหลกัการแต่ง 
ร้อยกรองสร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง   
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการ
แต่งร้อยกรองสร้างสรรคไ์ด้
เหมาะสม   
 

1.หลกัการแต่ง 
ร้อยกรองสร้างสรรค ์
2.จุดมุ่งหมายในการ
แต่งร้อยกรอง
สร้างสรรค ์

10 25 
(20/5)* 

2 กาพยฉ์บงั 16 3. แต่งกาพยฉ์บงั 16 สือ
จินตนาการไดเ้หมาะสมกบัวยั
และความสนใจ 
 

1.กาพยฉ์บงั 16 10 25 
(20/5)* 

3 กาพยย์านี 11 4. แต่งกาพยย์านี 11 สือ
จินตนาการไดเ้หมาะสมกบัวยั
และความสนใจ 
 

1.กาพยย์านี 11 10 25 
(20/5)* 

4 กลอน 6 5. แต่งกลอน 6 สือจินตนาการ
ไดเ้หมาะสมกบัวยัและความ
สนใจ 
 

1.กลอน 6    10 25 
(20/5)* 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

ท23206    บนัทึกสร้างสรรค ์  2 ชวัโมง/สปัดาห์      1 หน่วยกิต    40  ชวัโมง/ภาคเรียน 
  
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาหลกัการอ่านเขียนบนัทึกสร้างสรรค ์  ฝึกเขียนบนัทึกสร้างสรรค ์เพือพฒันา 
ทกัษะการเขียนและการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
 โดยฝึกใชก้ระบวนการเขียน  กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
  

 
ผลการเรียนรู้รายวชิา 

 
1. อธิบายหลกัการเขียนบนัทึกสร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง       
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนบนัทึกสร้างสรรคไ์ดเ้หมาะสม    
3. เขียนบนัทึกสาระจากวิถีชีวิตประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
4. เขียนบนัทึกสาระจากการฟังและดูไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
5. เขียนบนัทึกสาระจากการสนทนาไดเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา  บนัทึกสร้างสรรค ์  รหสัวิชา  ท23206    

ระดบัมธัยมศึกษาปีที  3   เวลา  2   ชวัโมง/ภาคเรียน    จาํนวน    1   หน่วยกิต  เวลา   2  ชวัโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 

 

 

 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 บนัทึกสร้างสรรค ์ 1. อธิบายหลกัการเขียนบนัทึก
สร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง       
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการ
เขียนบนัทึกสร้างสรรคไ์ด้
เหมาะสม    
 

1.บนัทึกสร้างสรรค ์
2.จุดมุ่งหมายในการ
เขียนบนัทึก 

10 25 
(20/5)* 

2 บนัทึกประจาํวนั 3. เขียนบนัทึกสาระจากวิถี
ชีวิตประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบั
วยัและความสนใจ 
 
 

1.บนัทึกสาระจากวิถี
ชีวิตประจาํวนั 

10 25 
(20/5)* 

3 บนัทึกการฟังและดู 4. เขียนบนัทึกสาระจากการฟัง
และดูไดเ้หมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจ 
 

1.กาพยย์านี 11 10 25 
(20/5)* 

4 บนัทึกการสนทนา 5. เขียนบนัทึกสาระจาก 
การสนทนาไดเ้หมาะสมกบัวยั
และความสนใจ 
 

1.บนัทึกสาระจาก
สนทนา    

10 25 
(20/5)* 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      

 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 ค21101  คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ค21102  คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 ค22101  คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ค22102  คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 ค23101  คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ค23102  คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
 

วชิาเพมิเตมิ 
 

ค21201  คณิตศาสตร์เพมิเติม 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ค21202  คณิตศาสตร์เพมิเติม 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ค22203  คณิตศาสตร์เพมิเติม 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ค22204  คณิตศาสตร์เพมิเติม 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ค23205  คณิตศาสตร์เพมิเติม 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ค23206  คณิตศาสตร์เพมิเติม 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      คณติศาสตร์พนืฐาน 1  รหัสวชิา     ค21101 เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1 1.5  หน่วยกติ 
 

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

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีสมบติัของจาํนวนนบั  ตวัหารร่วมมากและการนาํไปใช ้  ตวัคูณร่วมนอ้ยและการนาํไปใชร้ะบบจาํนวนเตม็   
จาํนวนเตม็  การบวกจาํนวนเตม็  การลบจาํนวนเตม็  การคูณจาํนวนเตม็  การหารจาํนวนเตม็  สมบติัของจาํนวนเตม็เลขยก
กาํลงั  ความหมายของเลขยกกาํลงั  การดาํเนินการของเลขยกกาํลงั  การนาํไปใชพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  จุด เสน้ตรง ส่วน
ของเสน้ตรง รังสี และมุม  การสร้างพืนฐานการสร้างรูปเรขาคณิตอยา่งง่ายโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการ
ในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ 
ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็น
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค1.1 ม.1/1 ม.1/2 
ค1.2 ม.1/1 ม.1/3 ม.1/4 
ค1.4 ม.1/1 
ค3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
 
รวม  15  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน 1       รหัสวชิา    ค21101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 1          เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 สมบติัของจาํนวน
นบั   

 

ค1.4 ม.1/1 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
              ม.1/3 ม.1/4  
              ม.1/5 ม.1/6 

   1.1  ตวัหารร่วมมาก 
และการนาํไปใช ้   
   1.2  ตวัคูณร่วมนอ้ย 
และการนาํไปใช ้

12 10 

2 ระบบจาํนวนเตม็    
    

 

ค1.1 ม.1/1  
ค1.2 ม.1/1 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
              ม.1/3 ม.1/4  

           ม.1/5     ม.1/6  

   2.1  จาํนวนเตม็   
   2.2  การบวกจาํนวนเตม็   
   2.3  การลบจาํนวนเตม็   
   2.4  การคูณจาํนวนเตม็   
   2.5  การหารจาํนวนเตม็   
   2.6  สมบติัของจาํนวน
เตม็ 

 

12 12 

3 เลขยกกาํลงั   
 

ค1.1 ม.1/2 
ค1.2 ม.1/3 ม.1/4  
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
              ม.1/3 ม.1/4  
              ม.1/5 ม.1/6 

   3.1  ความหมายของเลข
ยกกาํลงั   
   3.2  การดาํเนินการของ
เลขยกกาํลงั 

   3.3  การนาํไปใช ้

16 12 

4 พืนฐานทางเรขาคณิต   
 

ค3.1 ม.1/1 ม.1/2  
              ม.1/3      
 ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
              ม.1/3 ม.1/4  
              ม.1/5 ม.1/6 

4.1  จุด เสน้ตรง ส่วนของ
เสน้ตรง รังสี และมุม   
4.2  การสร้างพืนฐาน   
4.3  การสร้างรูป   
เรขาคณิตอยา่งง่าย 

16 16 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 30 

  รวม  60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       คณติศาสตร์พนืฐาน 2    รหัสวชิา  ค21102 เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 1.5  หน่วยกติ 
 

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

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีทศนิยมและเศษส่วน  ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  การบวกและการลบทศนิยม  การคูณและการ
หารทศนิยม  เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกและการลบเศษส่วนการคูณและการหารเศษส่วน  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งทศนิยมและเศษส่วน การประมาณค่า  ค่าประมาณ  การปัดเศษ  การประมาณค่า คู่อนัดบัและกราฟ  
คู่อนัดบัและกราฟของคู่อนัดบั  กราฟและการนาํไปใชส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  แบบรูปและความสมัพนัธ์  คาํตอบของ
สมการ  การแกส้มการ  เชิงเสน้ตวัแปรเดียว  โจทยปั์ญหาเกียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวความสมัพนัธ์ระหวา่งรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ หนา้ตดัของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพทีไดจ้ากการมองทาง
ดา้นหนา้  ดา้นขา้งและดา้นบนของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปเรขาคณิตทีประกอบขึนจากลูกบาศกโ์ดยจดัประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันา
ทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ    การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํ
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่ง
สร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค1.1 ม.1/1  
ค1.2 ม.1/2 
ค1.3 ม.1/1 
ค3.1 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
ค4.1 ม.1/1 
ค4.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
 
รวม  18  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน 2          รหัสวชิา    ค21102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 1               เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ทศนิยมและ
เศษส่วน   

 

ค1.1 ม.1/1  
ค1.2 ม.1/2 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  
ม.1/6 
 

   1.1  ทศนิยมและการ
เปรียบเทียบทศนิยม  
   1.2  การบวกและการลบ
ทศนิยม 
   1.3  การคูณและการหาร
ทศนิยม 
   1.4  เศษส่วนและการ
เปรียบเทียบเศษส่วน   
   1.5  การบวกและการลบ
เศษส่วน 
   1.6  การคูณและการหาร
เศษส่วน  
   1.7  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ทศนิยมและเศษส่วน 

14 15 

2 การประมาณคา่   
    

ค1.3 ม.1/1 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ม.1/6 

2.1  ค่าประมาณ   
 2.2  การปัดเศษ   
2.3  การประมาณค่า 

6 5 

3 คู่อนัดบัและกราฟ   
 

ค4.2 ม.1/4 ม.1/5 
ค6.1 ม.1/1 ม.1/2  
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ม.1/6 

 3.1  คู่อนัดบัและกราฟของคู่
อนัดบั 
 3.2  กราฟและการนาํไปใช ้

6 5 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       คณติศาสตร์เพมิเติม 1 รหัสวชิา    ค21201 เวลา  40  ชัวโมง 

                                          ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1  1.0  หน่วยกติ 
*************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีการประยกุต ์1  รูปเรขาคณิต  จาํนวนนบั  ร้อยละในชีวิตประจาํวนั  ปัญหาชวนคิด จาํนวนและตวัเลข  
ระบบตวัเลขโรมนั  ระบบตวัเลขฐานต่างๆ  การเปลียนฐานในระบบตวัเลขการประยกุตข์องจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงั  
การคิดคาํนวณ  โจทยปั์ญหาการสร้าง  การแบ่งส่วนของเสน้ตรง  การสร้างมุมขนาดต่างๆ  การสร้างรูปสามเหลียมและรูป
สีเหลียมดา้นขนานโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการ
ปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิง
ต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่ง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
              1.  ใชค้วามรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่างๆ  เกียวกบัรูปเรขาคณิต  ร้อยละใน
ชีวิตประจาํวนั  จาํนวนนบั  จาํนวนเตม็  และปัญหาชวนคิด  โดยตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบทีได ้

2.  อ่านและเขียนเลขโรมนัได ้  
3.   บอกค่าของเลขโดดในตวัเลขฐานต่างๆ ทีกาํหนดให ้ และเขียนตวัเลขฐานทีกาํหนดใหเ้ป็นเลขฐานต่างๆ ได ้
4.   บวก ลบ คูณ หารเลขฐานได ้   
5.  ใชค้วามรู้เกียวกบัจาํนวนเตม็และเลขยกกาํลงัในการแกปั้ญหา โดยตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ  
      ทีได ้  

 6.   ใชก้ารสร้างพืนฐานสร้างมุมต่างๆ ได ้
 7.   ใชก้ารสร้างพืนฐานสร้างรูปทีซบัซอ้นได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา             คณติศาสตร์เพมิเติม 1              รหัสวชิา    ค21201 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 1          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การประยกุต ์1  
    

1 1.1  รูปเรขาคณิต   
   1.2  จาํนวนนบั   
   1.3  ร้อยละในชีวิตประจาํวนั 
   1.4  ปัญหาชวนคิด 

14 18 

2 จาํนวนและตวัเลข   
 

2, 3, 4    2.1  ระบบตวัเลขโรมนั  
   2.2  ระบบตวัเลขฐานต่างๆ   
   2.3  การเปลียนฐานในระบบตวัเลข 

8 15 

3 การประยกุตข์อง
จาํนวนเตม็และ 
เลขยกกาํลงั   
 

5    3.1  การคิดคาํนวณ  
   3.2  โจทยปั์ญหา 

8 15 

4 การสร้าง   
 

6, 7    4.1  การแบ่งส่วนของเสน้ตรง   
   4.2  การสร้างมุมขนาดต่างๆ   
   4.3  การสร้างรูปสามเหลียมและรูป
สีเหลียมดา้นขนาน 

6 12 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 20 
  รวม  40 100 



74 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       คณติศาสตร์เพมิเติม 2     รหัสวชิา     ค21202       เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
****************************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีการเตรียมความพร้อมในการใหเ้หตุผล   การใหเ้หตุผลในชีวิตประจาํวนั  การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์
อยา่งง่ายพหุนาม   เอกนามและพหุนาม   การบวก  การลบเอกนามและพหุนาม  การคูณ  การหารเอกนามและพหุนามการ
ประยกุต ์2  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสือความหมายและการนาํเสนอ           การเชือมโยงความคิดริเริมสร้างสรรค์
โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  
สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ   การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สงัเกต ใหข้อ้ความคาดการณ์และใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์อยา่งง่ายได ้

2.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได ้
3.  หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามได ้

 4.  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  สือความหมายและการนาํเสนอได ้
                   อยา่งถูกตอ้ง  ชดัเจนและรัดกมุ 
 5.  เชือมโยงความรู้เนือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง 
                   คณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัศาสตร์อืนๆ  และชีวิตประจาํวนัโดยวิธีการทีหลากหลายได ้
 6.  มีความคิดริเริมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเตมิ 2              รหัสวชิา    ค21202 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 1         เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การเตรียมความ
พร้อมในการให้
เหตุผล 

 

1 
 

   1.1  การใหเ้หตุผลในชีวิตประจาํวนั 
   1.2  การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์อยา่ง

ง่าย 

8 12 

2 พหุนาม   
 

2 
 

2.1 เอกนามและพหุนาม   
2.2 การบวก  การลบ  เอกนาม และพหุ

นาม   
   2.3  การคูณ  การหารเอกนามและ  พหุ

นาม 

20 18 

3 การประยกุต ์2   
 

4 , 5 , 6 
 
 

   3.1  การแกปั้ญหา   
   3.2  การใหเ้หตุผล   
   3.3  การสือความหมายและการนาํเสนอ   
   3.4  การเชือมโยง 
   3.5  ความคิดริเริมสร้างสรรค ์

12 30 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 20 

  รวม  40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

คาํอธิบายรายวชิา 
                                รายวชิา     คณติศาสตร์พนืฐาน 3    รหัสวชิา   ค22101    เวลา  60  ชัวโมง 
                                            ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี1 1.5  หน่วยกติ 

****************************************** 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีอตัราส่วนและร้อยละ  อตัราส่วน  สดัส่วน  ร้อยละ  การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัอตัราส่วนและร้อยละการวดั  
หน่วยความยาว  พืนฐาน  การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัโดยใชค้วามรู้เกียวกบัพนืที  การคาดคะเน 
แผนภูมิรูปวงกลม  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิรูปปวงกลมการแปลงทางเรขาคณิต  การเลือนขนาน  การ
สะทอ้น  การหมุนการเท่ากนัทุกประการ  ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหลียม  รูปสามเหลียมสองรูปทีสมัพนัธ์กนั
แบบดา้น -  มุม -  ดา้น,   มุม -  ดา้น -  มุม ,  ดา้น - ดา้น – ดา้นโอกาสของเหตุการณ์  เหตุการณ์ใดเกิดขึนแน่นอน 
เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึนแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึนไดม้ากกวา่กนัโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/
กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้น
ความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงั
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค 1.1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 
ค 1.2   ม.2/1   ม.2/2   
ค 1.3   ม.2/1    
ค 1.4   ม.2/1    
ค  2.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3    
ค  2.2  ม.2/1    
ค  3.2   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 
ค  4.2   ม.2/1   ม.2/2    
ค  5.1  ม.2/1    
ค  5.2  ม.2/1    
ค  6.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6 
 
รวม 25 ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        คณติศาสตร์พนืฐาน 3          รหัสวชิา    ค22101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2             เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 อตัราส่วนและ 
ร้อยละ 

ค 1.1  ม.2/4ค 6.1  ม.2/1  
ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4    

อตัราส่วน  สดัส่วน  ร้อยละและการ
นาํไปใช ้
 

14 14 

2 การวดั ค 2.1  ม.2/1  ม.2/2       
          ม.2/3   ม.2/4    

1. การวดัความยาว  พนืที  และการ
นาํไปใช ้
2. การเลือกใชห้น่วยการวดัเกียวกบั
ความยาว และพืนที 
3. การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พืนที
ปริมาตร   และนาํหนกั   และการ
นาํไปใช ้
4. การใชค้วามรู้เกียวกบัความยาว และ
พืนที ในการแกปั้ญหา 
5. การใชค้วามรู้เกียวกบัพนืที  พืนทีผวิ  
และปริมาตรในการแกปั้ญหา    
6. โจทยปั์ญหาเกียวกบัระยะทาง  และ
ความสูง 
 

8 12 

3 แผนภูมิรูปวงกลม ค 5.1  ม.2/1   
ค 6.1  ม.2/1  ม.2/2       
          ม.2/3   ม.2/4    

แผนภูมิรูปวงกลม 6 7 

4 การแปลงทาง
เรขาคณิต 

ค 2.2  ม.2/3  ม.2/4  
ค 6.1  ม.2/2  ม.2/3       
          ม.2/4   ม.2/5   

1. การเลือนขนาน  การสะทอ้น  การหมุน 
และการนาํไปใช ้

12 12 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

5 ความเท่ากนัทุก
ประการ 

ค 3.2  ม.2/1  ม.2/2 
ค 6.1  ม.2/2  ม.2/3       
          ม.2/4   ม.2/5        

1. ดา้นและมุมคู่ทีมีขนาดเท่ากนัของรูป
สามเหลียมสองรูปทีเท่ากนัทุกประการ 
2. รูปสามเหลียมสองรูปทีมี
ความสมัพนัธก์นัแบบ   
ดา้น– มุม– ดา้น      มุม– ดา้น– มุม       ดา้น 
– ดา้น – ดา้น   และ    
 มุม– มุม– ดา้น   

12 8 

6 โอกาสของ
เหตุการณ์ 

ค 5.2  ม. 2/1 โอกาสของเหตุการณ์ 2 2 

  สอบกลางภาค  3 15 
  สอบปลายภาค  3 30 

  รวม  60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

คาํอธิบายรายวชิา 
                                 รายวชิา         คณติศาสตร์พนืฐาน 4 รหัสวชิา  ค22102     เวลา  60  ชัวโมง 
                                             ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2 1.5  หน่วยกติ 

**************************************** 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีความรู้เบืองตน้เกียวกบัจาํนวนจริง  จาํนวนตรรกยะ จาํนวนอตรรกยะ รากทีสอง รากทีสามการประยกุตข์อง
สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  การแกโ้จทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวทฤษฎีบทปีทา
โกรัส  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส  บทกลบัของทฤษฎีบทปีทาโกรัส  การแกปั้ญหา             หรือสถานการณ์โดยใชท้ฤษฎีบทปี
ทาโกรัสและบทกลบัเสน้ขนาน  สมบติัของเสน้ขนาน  รูปสามเหลียมสองรูปทีสมัพนัธ์กนัแบบ  มุม – มุม – ดา้น      
การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลียมโดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป 
รายงาน  เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ     การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค 1.1   ม.2/2   ม.2/3    
ค 1.2   ม.2/1   ม.2/2   
ค 1.3   ม.2/1    
ค 1.4   ม.2/1     
ค  6.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6 
 
รวม  12  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     คณติศาสตร์พนืฐาน 4           รหัสวชิา     ค22102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2         เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ค 3.2   ม.2/2 
ค  6.1  ม.2/1  ม.2/2       
           ม.2/3  ม.2/4    

1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั  
และการนาํไปใช ้

13 15 

2 ความรู้เบืองตน้
เกียวกบัจาํนวนจริง 

ค 1.1  ม.2/2   ม.2/3  
ค 1.2  ม.2/1   ม.2/2  
ค 1.3  ม.2/1    
ค 1.4  ม.2/1    

1. เศษส่วนและทศนิยมซาํ 
2. จาํนวนตรรกยะ และจาํนวน  อต
รรกยะ 
3. รากทีสองและรากทีสามของ
จาํนวนจริง 
4. การหารากทีสองและรากทีสาม
ของจาํนวนเตม็โดยการแยกตวั
ประกอบ และนาํไปใช ้

14 20 

3 การประยกุตข์อง
สมการเชิงเสน้ตวั
แปรเดียว 

ค 4.2   ม.2/1  
ค 6.1  ม.2/1  ม.2/2       

1. โจทยปั์ญหาเกียวกบัสมการเชิง
เสน้ตวัแปรเดียว 

15 12 

4 เสน้ขนาน ค 3.2   ม.2/1  
ค 6.1   ม.2/1  ม.2/2 
           ม.2/3  ม.2/4         

1. สมบติัของเสน้ขนาน    
2. การใชส้มบติัเกียวกบัความเท่ากนั
ทุกประการของรูปสามเหลียมและ
สมบติัของเสน้ขนานในการให้
เหตุผลและการแกปั้ญหา 

12 8 

  สอบกลางภาค  3 15 
  สอบปลายภาค  3 30 

  รวม  60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      คณติศาสตร์เพมิเติม 3   รหัสวชิา      ค22203    เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
 

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

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีสมบติัของเลขยกกาํลงั  , พหุนาม และเศษส่วนพหุนาม ม การประยกุตเ์กียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ    ,  
การประยกุตก์ารแปลงทางเรขาคณิต  โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนได้
ศึกษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา 
การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ป
ใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัเรือง  เลขยกกาํลงั 
2. มีทกัษะในการใชคุ้ณสมบติัของเลขยกกาํลงัในการคาํนวณและเขียนเลขยกกาํลงัในรูปสญักรณ์  ทาง

วิทยาศาสตร์ได ้
3. หาผลบวก  ผลคูณ  และผลหารของพหุนาม  และเศษส่วนพหุนาม 
4. ใชพ้หุนาม และเศษส่วนพหุนามในการแกโ้จทยปั์ญหา  และใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
5. ใชค้วามรู้เกียวกบัอตัราส่วนร้อยละในการแกโ้จทยปั์ญหาได ้
6. นาํความรู้เรืองการเลือนขนาน  การสะทอ้น  การหมุน  และเทสเซลเลชนัไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะและ

ประยกุตใ์ชด้า้นอืนๆ ได ้
7. สามารถนาํความรู้ทีเรียนแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
                                          รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเติม 3      รหัสวชิา        ค22203 
                             ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2      เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 สมบติัของเลขยก
กาํลงั 

1 , 2 ,7 1.เลขยกกาํลงั 
2.คุณสมบติัของเลขยกกาํลงัใน
การคาํนวณ 
3.การเขียนเลขยกกาํลงัใน
รูปสญักรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

10 17 

2 พหุนามและ
เศษส่วนของ 
พหุนาม 

3 , 4 , 7 1. ผลบวก  ผลคูณ  และผลหาร
ของพหุนาม   
2.  เศษส่วนพหุนาม, แกโ้จทย์
ปัญหา   

10 18 

3 การประยกุตเ์กียวกบั
อตัราส่วนและร้อย
ละ 

5 , 7 1.อตัราส่วนร้อยละในการแก้
โจทยปั์ญหา 

11 15 

4 การประยกุตข์อง
การแปลงทาง
เรขาคณิต 

6 , 7 1.การเลือนขนาน  การสะทอ้น  
การหมุน  และเทสเซลเลชนั 

5 5 

  สอบกลางภาค  2 15 
  สอบปลายภาค  2 30 
  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                                  รายวชิา         คณติศาสตร์เพมิเติม 4 รหัสวชิา  ค22204    เวลา  40  ชัวโมง 
                                          ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2   1.0  หน่วยกติ 

************************************ 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีการแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชส้มบติัการแจก
แจง  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองทีอยูใ่นรูป  2ax + bx  + c  เมือ  cba ,,   เป็นค่าคงตวั  และ  0≠a  การ
แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองทีอยูใ่นรูปกาํลงัสองสมบูรณ์  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองทีอยูใ่นรูป
ผลต่างกาํลงัสองสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว  การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบ  การแก้
โจทยปั์ญหาเกียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบการแปรผนั  การแปรผนัตรง  การแปรผนั
แบบผกผนั   การแปรผนัแบบเกียวเนือง  การนาํไปใช ้   โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกล้
ตวัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ   
การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะ
กระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตวัประกอบโดยใชส้มบติัการแจกแจงได ้
2. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองตวัแปรเดียวได ้
3. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองทีเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์ได ้
4. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองทีเป็นผลต่างของกาํลงัสองได ้
5. แกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
6. แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบักาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
7. เขียนสมการการแปรผนัระหวา่งปริมาณต่างๆทีแปรผนัต่อกนัได ้
8. แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ทีกาํหนดโดยใชค้วามรู้เกียวกบัการแปรผนัได ้
9. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบทีได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเตมิ 4          รหัสวชิา     ค22204 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2        เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การแยกตวัประกอบ
ของพหุนาม 

1 , 2 , 3 , 9 การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง 18 20 

2 สมการกาํลงัสองตวั
แปรเดียว(1)     

4 , 5 , 9 สมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว 9 15 

3 สมการกาํลงัสองตวั
แปรเดียว (2)   

6 , 9 โจทยปั์ญหาเกียวกบัสมการกาํลงัสองตวั
แปรเดียว 

7 5 

4 การแปรผนั 7 , 8 , 9 1.การแปรผนั 
2.สถานการณ์การแปรผนั 

20 15 

  สอบกลางภาค  3 15 
  สอบปลายภาค  3 30 

  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      คณติศาสตร์พนืฐาน 5 รหัสวชิา   ค23101    เวลา  60  ชัวโมง 

                                           ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1   1.5  หน่วยกติ 
**************************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีพืนทีผวิและปริมาตร   รูปเรขาคณิตสามมิติ  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การปริมาตรของ
พีระมิด  กรวย  และทรงกลม   การหาพืนทีผวิของปริซึมและทรงกระบอกการเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร  การเลือกใช้
หน่วยการวดัปริมาตร  การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัพนืทีผวิและปริมาตรกราฟ  กราฟแสดงความเกียวขอ้งระหวา่งปริมาณ
สองชุดทีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้  สมการเชิงเสน้สองตวัแปร  กราฟของสมการเชิงเสน้สองตวัแปร  กราฟเสน้ตรงกบัการ
นาํไปใช ้ กราฟอืน ๆระบบสมการเชิงเสน้   ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร   กราฟของระบบสมการเชิงเสน้   การแก้
ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร  การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรความคลา้ย  รูปเรขาคณิตที
คลา้ยกนั  รูปสามเหลียมทีคลา้ยกนั   สมบติัของรูปสามเหลียมทีคลา้ยกนั   การนาํไปใชก้ารเสริมทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ การเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบั   เลขยกกาํลงั  อตัราส่วนและร้อยละ ปริมาตรและพืนที
ผวิ  สถิติ   ความน่าจะเป็นโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้
โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล 
การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการ
เรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค 2.1 ม.3/1   ม.3/2   
ค 2.2   ม.3/1   
ค 3.1   ม.3/1   
ค 3.2   ม.3/1   
ค 4.2 ม.3/1  ม.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 
 
รวม  16  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     คณติศาสตร์พนืฐาน 5       รหัสวชิา    ค23101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3        เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 พืนทีผวิและ
ปริมาตร 

ค 2.1 ม.3/1    ม.3/2   
ค 2.2     ม.3/1   
ค 3.1   ม.3/1   
ค6.1 ม.3/1 ม.3/2
  
              ม.3/3 ม.3/4
  
              ม.3/5     ม.3/6 

1.1. ลกัษณะและสมบติัของปริซึม 
        พีระมิด ทรงกระบอก  กรวย  
        และทรงกลม 
1.2  การหาพนืทีผวิของปริซึมและ 
       ทรงกระบอกพีระมิด กรวย และ 
        ทรงกลม 
1.3 ปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก 
1.4  การเปรียบเทียบหน่วยความจุ 
       หรือหน่วยปริมาตรในระบบ 
       เดียวกนัหรือต่างระบบ 
1.5 การเลือกใชห้น่วยการวดัเกียวกบั 
      ความจุหรือปริมาตร 
1.6 การคาดคะเนเกียวกบัการวดั 
1.7 การใชค้วามรู้เกียวกบัพนืที  
      พืนทีผวิ  และปริมาตรในการ 
      แกปั้ญหา   

16 15 

2 กราฟ    
    

 

ค 4.2 ม.3/2    ม.3/3 
ค6.1 ม.3/1 ม.3/2
  
              ม.3/3 ม.3/4
  

           ม.3/5     ม.3/6
  

   2.1  เขียนกราฟแสดงความเกียวขอ้ง 
          ระหวา่งปริมาณสองชุดทีมี 
           ความสมัพนัธ์เชิงเสน้    
   2.2   เขียนกราฟของสมการเชิงเสน้ 
            สองตวัแปร     
   2.3  อ่านและแปลความหมาย   
          กราฟของสมการเชิงเสน้สอง 
         ตวัแปรและกราฟอืน ๆ   

12 10 
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ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

3 ระบบสมการ 
เชิงเสน้ 

ค 4.2 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
  

 3.1  ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
 3.2   กราฟของระบบสมการเชิงเสน้ 
        สองตวัแปร 
   3.3  การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สอง 
             ตวัแปร 
3.4   การนาํไปใช ้

13 15 

4 ความคลา้ย ค 3.2       ม.3/1   
ค6.1 ม.3/1 ม.3/2
  
              ม.3/3 ม.3/4
  
              ม.3/5     ม.3/6 

4.1  รูปเรขาคณิตทีคลา้ยกนั 
4.2  รูปสามเหลียมทีคลา้ยกนั 
4.3  สมบติัของรูปสามเหลียม 
       ทีคลา้ยกนั 
4.4  การนาํไปใช ้   
 

15 10 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 30 

  รวม  60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     คณติศาสตร์พนืฐาน 6      รหัสวชิา  ค23102 เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 1.5  หน่วยกติ 
*********************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีอสมการ   คาํตอบและกราฟแสดงคาํตอบของอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  การแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว การ
แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว สถิติ  การกาํหนดประเดน็  การเขียนขอ้คาํถาม  การกาํหนดวิธีการศึกษา  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การนาํเสนอขอ้มูล  การหาค่ากลางของขอ้มูล  การเลือกใชค้า่กลางของขอ้มูล  การอ่านการแปลความหมาย 
และการวิเคราะห์ขอ้มูล   การใชข้อ้มูลสารสนเทศความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์   การหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์    การนาํไปใชก้ารเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบั   
เลขยกกาํลงั  อตัราส่วนและร้อยละ ปริมาตรและพืนทีผวิ  สถิติ   ความน่าจะเป็นโดยจดัประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันา
ทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ    การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํ
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่ง
สร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค 4.2 ม.3/1   
ค 5.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
ค 5.2 ม.3/1 
ค 5.3 ม.3/1  ม.3/2     
ค 6.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
 
รวม  14  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      คณติศาสตร์พนืฐาน 6       รหัสวชิา    ค23102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3       เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 อสมการ 
 

ค 4.2 ม.3/1    
ค 5.3 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  

1.1 อสมการเชิงเสน้ 
   ตวัแปรเดียว 
1.2 คาํตอบและกราฟแสดง 
   คาํตอบของอสมการเชิงเสน้
ตวัแปรเดียว 
1.3 การแกอ้สมการเชิงเสน้ 
  ตวั แปรเดียว 
1.4 โจทยปั์ญหาเกียวกบั
อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

12 15 

2 สถิติ ค 5.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
ม.3/4   

ค6.1 ม.3/1 ม.3/2  
              ม.3/3 ม.3/4  
            ม.3/5     ม.3/6  

2.1  การกาํหนดประเดน็ และ
เขียนขอ้คาํถามเกียวกบัปัญหา
หรือสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  รวมทงักาํหนดวิธี
การศึกษาและการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูทีเหมาะสม       
2.2  การนาํเสนอขอ้มูล 
2.3  การค่ากลางของขอ้มูล
และการนาํไปใช ้
2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
การนาํเสนอ 
2.5 ความคลาดเคลือนทีอาจ
เกิดขึนไดจ้ากการนาํเสนอ
ขอ้มูลทางสถิติ   

16 15 
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ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

3 ความน่าจะเป็น 
 

ค 5.2 ม.3/1 
ค 5.3 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  

3.1  ความน่าจะเป็น3การ
ทดลองสุ่มและเหตุการณ์
3.2 การหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์  
3.3 การใชค้วามรู้เกียวกบั
ความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ 
3.4  ความน่าจะเป็นกบัการ
ตดัสินใจ    

16 10 

5 ทกัษะและ
กระบวนการ 
 

ค6.1 ม.3/1 ม.3/2  
              ม.3/3 ม.3/4  
            ม.3/5     ม.3/6  

4.1 การเสริมทกัษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เกียวกบัเลขยกกาํลงั  
อตัราส่วน และ   ร้อยละ  
   ปริมาตรและพืนทีผวิ  
   สถิติ   ความน่าจะเป็น 
4.2  ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กบัตรีโกณมิติ 
 

12 10 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 30 

  รวม  60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     คณติศาสตร์เพมิเติม 5 รหัสวชิา     ค23205 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1    1.0  หน่วยกติ 
 

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

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีกรณฑที์สอง  การบวก  การลบ  การคูณและการหาร  จาํนวนจริงทีอยูใ่นรูป a เมือ 0≥a  โดยใชส้มบติั 

baab = เมือ 0≥a และ 0≥b และ 
b
a

b
a

= เมือ 0≥a และ 0>b การแยกตวัประกอบของพหุนาม  การ

แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสูงกกวา่สองที
สมัประสิทธิเป็นจาํนวนเตม็โดยอาศยัวิธีทาํเป็นกาํลงัสองสมบูรณ์ หรือการใชท้ฤษฎีเศษเหลือ สมการกาํลงัสอง  การแก้
สมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชสู้ตร  การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวพาราโบลา  สมการ
พาราโบลา กราฟของสมการพาราโบลาทีอยูใ่นรูป cbxaxy ++= 2 เมือ 0≠a  โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการ
ในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ 
ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็น
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. หารากทีสองของจาํนวนจริงบวกได ้
 2. สามารถบวก ลบ คูณและหารจาํนวนจริงทีอยูใ่นรูป a เมือ 0≥a  ได ้
 3. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองและสูงกวา่ดีกรีสองได ้
 4. แกส้มการดีกรีสองตวัแปรเดียวได ้
 5. แกปั้ญหาเกียวกบัโจทยส์มการดีกรีสองตวัแปรเดียวได ้
 6. เขียนกราฟและบอกลกัษณะของกราฟพาราโบลาได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเตมิ 5     รหัสวชิา   ค23205 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3      เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 กรณฑที์สอง 1,2    1.1    การหารากทีสองของจาํนวน
จริงบวก 
   1.2    การบวก ลบ คูณและหาร
จาํนวนจริงทีอยูใ่นรูป a เมือ 

0≥a  

9 15 

2 การแยกตวัประกอบของ
พหุนาม 

3    2.1   การแยกตวัประกอบของพหุ
นามดีกรีสองและสูงกวา่ดีกรีสอง 

9 10 

3 สมการกาํลงัสอง 4,5    3.1    การ แกส้มการดีกรีสองตวั
แปรเดียวได ้
   3.2  การแกปั้ญหาเกียวกบัโจทย์
สมการดีกรีสองตวัแปรเดียว 

9 15 

4 พาราโบลา 6    4.1    การเขียนกราฟและบอก
ลกัษณะของกราฟพาราโบลา 

9 10 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 20 
  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     คณติศาสตร์เพมิเติม 6  รหัสวชิา  ค23206    เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
 

************************************* 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีระบบสมการ  แกร้ะบบสมการสองตวัแปรทีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง  แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัระบบสมการ
สองตวัแปรทีสมการมีดีกรีไม่เกินสองได ้ การใหเ้หตุผลทางเรขาคณิต   การใหเ้หตุผลเกียวกบัวงกลมในการใหเ้หตุผล  
การสร้างและใหเ้หตุผลเกียวกบัการสร้างรูปเหลียมและวงกลมทีกาํหนดใหเ้ศษส่วนพหุนาม  การบวก ลบ คูณ และหาร
เศษส่วนของพหุนาม  การแกเ้ศษส่วนพหุนาม  การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัเศษส่วนพหุนามโดยจดัประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันา
ทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ   การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํ
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่ง
สร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. แกร้ะบบสมการสองตวัแปรทีสมการมีดีกรีไม่เกินสองได ้
 2. แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัระบบสมการสองตวัแปรทีมีสมการไม่เกินสองได ้     
 3. ใชส้มบติัเกียวกบัวงกลมในการใหเ้หตุผลได ้
 4. สร้างและใหเ้หตุผลเกียวกบัการสร้างรูปเหลียมและวงกลมทีกาํหนดใหไ้ด ้
 5. บวกลบคูณและหารเศษส่วนของพหุนามทีกาํหนดใหไ้ด ้
 6. แกส้มการเศษส่วนของพหุนามได ้
             7. แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัเศษส่วนของพหุนามได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      คณติศาสตร์เพมิเติม 6        รหัสวชิา    ค23206 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3         เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การใหเ้หตุผล
เกียวกบั 
รูปสามเหลียมและ
รูปสีเหลียม 

1 , 2    1.1  แกร้ะบบสมการสองตวัแปรทีสมการมี
ดีกรีไม่เกินสองได ้
   1.2  แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัระบบสมการ

สองตวัแปรทีมีสมการไม่เกินสอง    

16 10 

2 ระบบสมการ 3 , 4 2.3   ใชส้มบติัเกียวกบัวงกลมในการใหเ้หตุ
ผลได ้

2.4   สร้างและใหเ้หตุผลเกียวกบัการสร้าง
รูปเหลียมและวงกลมทีกาํหนดให ้

12 15 

3 วงกลม 5    3.1    การแกส้มการเศษส่วนพหุนามได ้
   3.2  การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัเศษส่วนพหุ
นาม 

16 10 

4 เศษส่วนของพหุ
นาม 

6 , 7  4.1 
4.2 

12 15 

  สอบปลายภาค  2 20 

  รวม  40 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 ว21101  วิทยาศาสตร์พนืฐาน 1 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ว21102  วิทยาศาสตร์พนืฐาน 2 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 ว22101  วิทยาศาสตร์พนืฐาน 3 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ว22102  วิทยาศาสตร์พนืฐาน 4 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 ว23101  วิทยาศาสตร์พนืฐาน 5 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ว23102  วิทยาศาสตร์พนืฐาน 6 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
ว20221    เคมี 1      2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

               ว20222   เคมี 2      2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
 ว20241    ชีววิทยา 1     2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

   ว20242    ชีววิทยา 2     2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
 ว20201    ฟิสิกส์ 1     2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

   ว20202    ฟิสิกส์ 2     2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
 ว20261    ดาราศาสตร์และอวกาศ 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

   ว20262    ดาราศาสตร์และอวกาศ 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
 ว20291    โครงงานเบืองตน้    2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

   ว20292    การทาํโครงงาน    2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
 ว20293    วิทยาศาสตร์ทวัไป 1    2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

   ว20294    วิทยาศาสตร์ทวัไป 2    2  ชวัโมง/สปัดาห์   1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ชือวิชา  วิทยาศาสตร์พืนฐาน 1        รหสัวิชา ว21101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  เวลา  60  ชวัโมง 
จาํนวน   1.5  หน่วยกิต   ชนัมธัยมศึกษาปีที 1         ภาคเรียนที  1 

 
ศึกษา  วเิคราะห์  เกียวกบัการรู้จกัและใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  เซลลข์องสิงมีชีวิต  การลาํเลียงสารเขา้และออกจาก

เซลล ์ การลาํเลียงนาํและอาหารของพืช  การสงัเคราะห์ดว้ยแสง  การสืบพนัธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  การตองสนอง
ของพืช  สถานะของสสาร  ความร้อน  ผลของความร้อนทีมีต่อการเปลียนแปลงของสาร  การถ่ายโอนความร้อน  การจดั
กลุ่มสารตามลกัษณะเนือสารและขนาดของอนุภาค  การละลายของสารในตวัทาํละลาย  ความเขม้ขน้ของสารละลาย  
พลงังานกบัการละลายของสาร  ปัจจยัทีมีต่อการละลาย  สมบติัของสารละลายกรดและสารละลายเบส  การตรวจสอบ
ความเป็นกรดและเบสของสารละลาย  pH ของสารละลายกรดและเบส  กรดและเบสในชีวิตประจาํวนั  โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจตรวจสอบ   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย    

เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด   ความเขา้ใจ   สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้   มีความสามารถในการตดัสินใจ   นาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม   มีคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม 

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การจัดการเรียนรู้ 

  
   มฐ.ว 1.1  ตวัชีวดัที 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  และ  ม.1/13  

 มฐ.ว 3.1  ตวัชีวดัที  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  และ ม.1/4 
 มฐ.ว 3.2  ตวัชีวดัที  ม.1/1  ม.1/2   และ  ม.1/3 
 มฐ.ว 8.1  ตวัชีวดัที  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8   และ ม.1/9  
       รวม  29  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พืนฐาน 1 รหสัวิชา ว21101 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1     เวลา  60  ชวัโมง / ภาคเรียน จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
ที ชือ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัชีวดั 

(A1) 

สาระสาํคญั(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 หน่วยของ
สิงมีชีวิต 

มฐ.ว 1.1 
ตวัชีวดัที  1   
ตวัชีวดัที  2 
ตวัชีวดัที  3  

4.1 รู้จกัและใชง้านกลอ้งจุลทรรศน์ 
4.2 เซลลข์องสิงมีชีวิต 
4.3 ส่วนประกอบของเซลล ์
4.4 หนา้ทีของส่วนประกอบของเซลล ์

2 
2 
2 
2 

2 
3 
4 
3 

2 กระบวนการ
ดาํรงชีวิตของ

พืช 

มฐ.ว 1.1 
ตวัชีวดัที  4   
ตวัชีวดัที 5   

 
ตวัชีวดัที 6 
ตวัชีวดัที 7   

 
ตวัชีวดัที 8 
ตวัชีวดัที 9 
ตวัชีวดัที 10 
ตวัชีวดัที 11 
ตวัชีวดัที 12 
ตวัชีวดัที 13 

5.1 กระบวนการทีสารผา่นเซลล ์โดยการ
แพร่และออสโมซิส 

5.2 ปัจจยับางประการทีจาํเป็นต่อการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

5.3 ผลทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของ
พืช 

5.4 ความสาํคญัของกระบวนการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืชต่อสิงมีชีวิต
และสิงแวดลอ้ม 

5.5 กลุ่มเซลลที์เกียวขอ้งกบัการลาํเลียงนาํ
ของพืช 

5.6 โครงสร้างทีเกียวกบัระบบลาํเลียงนาํ
และอาหารของพืช 

5.7 โครงสร้างของดอกทีเกียวขอ้งกบัการ
สืบพนัธุ์ของพืช 

5.8 กระบวนการสืบพนัธุ์ของพืช 
5.9 การตอบสนองของพืช 
5.10  หลกัการและผลของการใช้

เทคโนโลยชีีวภาพในการขยายพนัธุ์  
ปรับปรุงพนัธุ์  เพิมผลผลิตของพืช 

1 
2 
 
1 
1 
 
2 
1 
3 
2 
2 
2 

2 
3 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
3 
3 
2 

3 สารรอบตวั มฐ.ว 3.1 
ตวัชีวดัที  1  และ  

2 

2.1  สถานะของสสาร 
2.2  ความร้อน 
2.3  ผลของความร้อนทีมีต่อการ

3 
3 
2 

3 
4 
3 
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มฐ.ว 3.2   
ตวัชีวดัที  2 

 

เปลียนแปลงของสาร 
2.4  การถ่ายโอนความร้อน 
2.5  การจดักลุ่มสารตามลกัษณะ เนือสาร
และขนาดของอนุภาค 

3 
2 

4 
3 

4 สารละลาย  มฐ.ว 3.2   
ตวัชีวดัที  1 และ  2 

3.1  การละลายของสารใน ตวัทาํละลาย 
3.2  ความเขม้ขน้ของสารละลาย 
3.3  พลงังานกบัการละลายของสาร 
3.4  ปัจจยัทีมีผลต่อการละลาย 

3 
3 
3 
3 

3 
4 
4 
4 

5 สารละลาย
กรดและเบส 

มฐ.ว 3.1   
ตวัชีวดัที  3  และ  

4   

4.1  สมบติัของสารละลายกรดและ
สารละลายเบส 
4.2  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส
ของสารละลาย 
4.3  pH ของสารละลายกรดและเบส 
4.4  กรดและเบสในชีวิตประจาํวนั 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
4 
3 

รวม 60 80 
คะแนนคุณลกัษณะ - 20 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหสัวิชา      ว21102            ชือวิชา       วิทยาศาสตร์พืนฐาน 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  เวลา  60  ชวัโมง 

จาํนวนหน่วยกิจ  1.5       ชนัมธัยมศึกษาปีที 1         ภาคเรียนที  2 
 

ศึกษา  วเิคราะห์  เกียวกบัการบอกตาํแหน่งของวตัถุ  การเปลียนตาํแหน่งของวตัถุ  ปริมาณเวกเตอร์และ 
ปริมาณสเกลาร์  อตัราเร็วและความเร็วของวตัถุ พลงังานความร้อน  อุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ  การถ่ายโอนความร้อน
การดูดและคายความร้อน  สมดุลความร้อน  ผลของ ความร้อนต่อการขยายตวัของสาร  ชนับรรยากาศ  ผลของรังสีจากดวง
อาทิตยต่์อชนับรรยากาศองคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ  พายฟุ้าคะนอง  พายหุมุนเขตร้อน  มรสุม  การพยากรณ์อากาศ
เอลนีโญ – ลานีญา  การเปลียนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก  มลพิษทางอากาศ  โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
สืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจตรวจสอบ   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย    

เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด   ความเขา้ใจ   สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้   มีความสามารถในการตดัสินใจ   นาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม   มีคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม 

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การจัดการเรียนรู้ 

  
   มฐ.ว 4.1  ตวัชีวดัที ม.1/2  ม.1/1 2   

 มฐ.ว 5.1  ตวัชีวดัที  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  และ ม.1/4 
 มฐ.ว 6.1  ตวัชีวดัที  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 และ ม.1/7     
       รวม  13  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พืนฐาน 2  รหสัวิชา ว21102      

 ชนัมธัยมศึกษาปีที 1  เวลา  60  ชวัโมง / ภาคเรียน  จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
ที ชือ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัชีวดั 

(A1) 

สาระสาํคญั(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 แรงและ
การ
เคลือนที 

มฐ.ว 4.1 
ตวัชีวดัที 1   
 
 
ตวัชีวดัที 2 

 
3.1. การบอกตาํแหน่งของวตัถุ 
3.2.  การเปลียนตาํแหน่งของวตัถุ 
3.3.  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ 
3.4.  อตัราเร็วและความเร็วของวตัถุ 

 
2 
2 
3 
4 

 
4 
5 
5 
5 

2 พลงังาน
ความร้อน 

มฐ.ว 5.1 
ตวัชีวดัที 1  
 
ตวัชีวดัที 2  
ตวัชีวดัที 3  
ตวัชีวดัที 4 

 
1. พลงังานความร้อน 
2.  อุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ 
3.  การถ่ายโอนความร้อน 
4.  การดูดและคายความร้อน 
5.  สมดุลความร้อน 
6.  ผลของ ความร้อนต่อการขยายตวัของสาร 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

3 บรรยากาศ มฐ.ว 6.1 
ตวัชีวดัที 1     
ตวัชีวดัที 2   

 
1.1.  ชนับรรยากาศ 
1.2.  ผลของรังสีจากดวงอาทิตยต่์อชนับรรยากาศ 

 
3 
2 

 
3 
2 

4 ลมฟ้า
อากาศ 

มฐ.ว 6.1 
ตวัชีวดัที 2   
ตวัชีวดัที 3 
 
 
ตวัชีวดัที 4 
ตวัชีวดัที 5 
ตวัชีวดัที 6 
ตวัชีวดัที 7 

 
2.1  องคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ 
2.2. พายฟุ้าคะนอง 
2.3.  พายหุมุนเขตร้อน 
2.4.  มรสุม 
2.5.  การพยากรณ์อากาศ 
2.6.  เอลนีโญ – ลานีญา  
2.7.  การเปลียนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก 
2.8  มลพิษทางอากาศ 

 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 

 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
3 

รวม 60 80 
คะแนนคุณลกัษณะ - 20 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รหสัวิชา ว22101                 ชือวิชา  วิทยาศาสตร์พืนฐาน 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  เวลา  60  ชวัโมง 
จาํนวนหน่วยกิจ  1.5       ชนัมธัยมศึกษาปีที 2                  ภาคเรียนที  1 

 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เกียวกบั . อาหารและสารอาหาร สารปนเปือนในอาหาร  การรับประทานอาหารใหถ้กูสัดส่วน. ระบบยอ่ย
อาหาร  ระบบไหลเวยีนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบกาํจดัของเสีย  ระบบประสาท  พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิงเร้าของมนุษยร์ะบบ
สืบพนัธ์ุ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย ์ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สารเสพติดกบัการป้องกนั ในมนุษย ์ระบบยอ่ย
อาหาร ระบบไหลเวยีนเลือด ระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสืบพนัธ์ุ การตองสนองต่อสิงเร้าของสัตว ์ 
การผสมเทียม การถ่ายฝากตวัอ่อน พนัธุวศิวกรรม  การโคลน  ประโยชน์ของเทคโนโลย ี ธรรมชาติของแสง  การเกิดภาพจากกระจกและ
เลนส์ ทศันูปกรณ์  แสงกนัการมองเห็น 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจตรวจสอบ   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย   
เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด   ความเขา้ใจ   สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้   มีความสามารถในการตดัสินใจ   นาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม   มีคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม 

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ 

 มฐ.ว  1.1   ม. 2  ตวัชีวดัที 1  2  3  4  5 และ 6  
 มฐ.ว 5.1   ม.2  ตวัชีวดัที 1 2 และ 3 
   รวม  9   ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3         รหสัวิชา ว 22101 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เวลา  60  ชวัโมง / ภาคเรียน     จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
ที ชือ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตวัชีวดั (A1) 
สาระสาํคญั(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 อาหารกบัการ
ดาํรงชีวิต 

มฐ.ว 1.1  
ตวัชีวดัที 5 

1. อาหารและสารอาหาร  (บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
2. สารปนเปือนในอาหาร 
3. การรับประทานอาหารใหถ้กูสัดส่วน 

4 
 

2 
2 

4 
 
4 
3 

2 ระบบต่าง ๆ ของ
มนุษย ์

มฐ.ว 1.1 
ตวัชีวดัที 1 2 3 
 และ 6 

1. ระบบยอ่ยอาหาร 
2. ระบบไหลเวยีนเลือด 
3. ระบบหายใจ 
4. ระบบกาํจดัของเสีย 
5. ระบบประสาท 
6. พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิงเร้าของมนุษย ์
7. ระบบสืบพนัธ์ุ 
8. ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
มนุษย ์
9. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
10. สารเสพติดกบัการป้องกนั 

3 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
2 
 

2 
2 

5 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
1 
 
1 
3 

3 ระบบต่าง ๆ ของ
สัตว ์

มฐ.ว 1.1 
ตวัชีวดัที 1  และ 3 

1. ระบบยอ่ยอาหาร 
2. ระบบไหลเวยีนเลือด 
3. ระบบหายใจ 
4. ระบบขบัถ่าย 
5. ระบบสืบพนัธ์ุ 
6. การตองสนองต่อสิงเร้าของสัตว ์

2 
2 
2 
1 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

4. เทคโนโลยชีีวภาพ มฐ.ว. 1.1 
ตวัชีวดัที 4 

1. การผสมเทียม 
2. การถ่ายฝากตวัอ่อน 
3. พนัธุวศิวกรรม 
4. การโคลน 
5. ประโยชน์ของเทคโนโลย ี

2 
2  
2 
2 
1 

2 
2 
3 
2 
1 

5. แสงกบัการ
มองเห็น 

มฐ.ว 5.1 
ตวัชีวดัที 1 2 และ 3 

1. ธรรมชาติของแสง 
2. การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์ 
3. ทศันูปกรณ์ 
4. แสงกนัการมองเห็น 

1 
2 
2 
2 

1 
3 
3 
3 

รวม 60 80 
คะแนนคุณลกัษณะ - 20 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 



103 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รหสัวิชา ว22102                    ชือวิชา  วิทยาศาสตร์พืนฐาน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  เวลา  60  ชวัโมง 

จาํนวนหน่วยกิจ  1.5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 2            ภาคเรียนที  1 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เกียวกบัองคป์ระกอบ สมบติัของธาตุและสารประกอบ  สมบติัของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึงโลหะและ
ธาตุกมัมนัตรังสี  หลกัการแยกสารดว้ยวธีิการกรอง  การตกผลึก  การสกดั  การกลนั  และโครมาโทกราฟี  การเปลียนแปลงสมบติั มวล และ
พลงังานเมือสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทงัอธิบายปัจจยัทีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  ผล
ของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม  การใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั วิธีป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายทีเกิดขึน
จากการใชส้ารเคมี  ลกัษณะของชนัหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิดดิน  การใชป้ระโยชนแ์ละการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน  กระบวนการเกิด  และลกัษณะองคป์ระกอบของหิน  องคป์ระกอบและสมบติัของหิน เพือจาํแนกประเภทของหิน  ลกัษณะ
ทางกายภาพของแร่  กระบวนการเกิด  ลกัษณะและสมบติัของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินนาํมนั  ลกัษณะแหล่งนาํธรรมชาติ   การใช้
ประโยชนแ์ละการอนุรักษแ์หล่งนาํในทอ้งถิน  การเกิดแหล่งนาํบนดิน   แหล่งนาํใตดิ้น  กระบวนการผพุงัอยูก่บัที   การกร่อน การพดัพา 
การทบัถม การตกผลึกและผลของ กระบวนการดงักล่าว   โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก  การหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรง
ในระนาบเดียวกนัทีกระทาํต่อวตัถุ   แรงลพัธที์กระทาํต่อวตัถุทีหยดุนิงหรือวตัถุเคลือนทีดว้ยความเร็วคงตวั    

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจตรวจสอบ   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย   
เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด   ความเขา้ใจ   สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้   มีความสามารถในการตดัสินใจ   นาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม   มีคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม 

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ 

  
 
 มฐ.ว  3.1   ม. 2  ตวัชีวดัที 1  2  และ 3  
 มฐ.ว  3.2   ม. 2  ตวัชีวดัที 1  2  3 และ 4 
 มฐ.ว  4.1   ม. 2  ตวัชีวดัที 1 และ 2  
 มฐ.ว 5.1   ม.2  ตวัชีวดัที 1 2 และ 3 
 มฐ.ว 6.1   ม.2  ตวัชีวดัที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10 
   รวม  22  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4  รหสัวิชา ว 22102 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เวลา  60  ชวัโมง / ภาคเรียน     จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
 
ที ชือ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตวัชีวดั (A1) 
สาระสาํคญั(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน

1 การจาํแนกสาร มฐ.ว3.1  
ตวัชีวดัที 1 2  และ 3 

1. การแยกสารผสม 
2. สารประกอบและธาตุ 

3 
3 

4 
4 

2 ปฏิกิริยาเคมี มฐ.ว3.2 
ตวัชีวดัที 1 2 3 
 และ 4 

1. สมการเคมี 
2. มวล พลงังาน กบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
3. ปัจจยัทีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ปฏิกิริยาเคมีต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม 

3 
3 
4 
4 

5 
5 
5 
5 

3 ทรัพยากรธรณี มฐ.ว6.1 
ตวัชีวดัที 1 2 3 4 5 6 
7 และ 8 

1. ดิน 
2. หิน 
3. แร่ 
4. เชือเพลิงธรรมชาติ 
5. แหล่งนาํ 

4 
4 
4 
4 
4 

7 
6 
6 
6 
6 

4. โลกของเรา มฐ.ว.6.1 
ตวัชีวดัที 9 และ 10 

1. โครงสร้างของโลก 
2. กระบวนการเปลียนแปลงทาง 
     ธรณีวิทยาบนเปลือกโลก 

3 
4 

5 
6 

5. แรงใน
ชีวิตประจาํวนั 

มฐ.ว4.1 
ตวัชีวดัที 1 และ 2 

1. แรงทีกระทาํต่อวตัถุ 
2. ขนาดและทิศทางของแรง 
3. ผลทีเกิดขึนกบัวตัถุเมือแรงลพัธ์ 
    ทีกระทาํต่อวตัถุเท่ากบัศูนย ์

3 
2 
2 

4 
3 
3 

รวม 60 80 
คะแนนคุณลกัษณะ - 20 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

รายวิชา   วิทยาศาสตร์พืนฐาน 5     รหสัวิชา   ว23101                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                เวลา  60  ชวัโมง 

จาํนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต                       ชนัมธัยมศึกษาปีที  3  ภาคเรียนที  1 
 

 
 ศึกษา  วิเคราะห์ขอ้มูล  โครโมโซม  ยนี  ความสาํคญัของสารพนัธุกรรม  และกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะ  ทาง
พนัธุกรรม  โรคทางพนัธุกรรมทีเกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถิน  และผลของความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดาํรงชีวิต
ของมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม  ระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ในทอ้งถิน  และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศน์  
ความสัมพนัธ์ของการถ่ายทอดพลงังานของสิงมีชีวิต     วฏัจกัรของสารในระบบนิเวศ  และการนําไปใช้ประโยชน์  
ประชากรในระบบนิเวศน์  ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิน  สภาพปัญหาสิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิน  และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา  การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนืคุม้ค่า  และแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   
 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการ
อภิปราย 
 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ว 1.2    ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6 
ว 2.1    ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4 
ว 2.2    ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6 
  
 

รวม  16   ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา        วทิยาศาสตร์พนืฐาน 5   รหัสวชิา ว23101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี3    เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5   หน่วยกติ 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 พนัธุกรรม 
 

ว1.2  
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  

1. โครโมโซม 
    1.1 ลกัษณะของโครโมโซม 
    1.2  องคป์ระกอบของโครโมโซม  
    1.3  หน่วยพนัธุกรรม 
2. สารพนัธุกรรม 
    2.1 ความสาํคญัของสารพนัธุกรรม 
    2.2 กระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
3. ความผดิปกติของโครโมโซมและยนี 
    3.1 โรคทีเกิดจากความผดิปกติของยนี 
    3.2 โรคทีเกิดจากความผดิปกติของ
โครโมโซม 

15 30 

2 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ว1.2    
ม.3/4  ม.3/5 ม.3/6 

4. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
      4.2 ความหลากหลายของชนิด
สิงมีชีวิต (บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
      4.3 ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
5. การเปลียนแปลงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
    5.1 สาเหตุทีทาํใหเ้กิดการ  
เปลียนแปลงโดยมนุษย ์
    5.2 ผลกระทบของการเปลียนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
6. เทคโนโลยชีีวภาพ 
    6.1 ผลขอเทคโนโลยชีีวภาพ 
    6.2 การใชป้ระโยชน์จากผลของ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

17 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

3 ระบบนิเวศ 
 

ว2.1  
ม3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4 

7. ระบบนิเวศในอาํเภอยางชุมนอ้ย 
    7.1 ประเภทของระบบนิเวศ 
    7.2 องคป์ระกอบภายในระบบนิเวศ 
    7.3 ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบภายใน
ระบบนิเวศ 
8. การถ่ายทอดพลงังานของสิงมีชีวิต 
    8.1  โซ่อาหาร 
    8.2  สายใยอาหาร 
9. การหมุนเวยีนของสารในระบบนิเวศ 
    9.1  วฎัจกัรนาํ 
    9.2  วฎัจกัรคาร์บอน 
    9.3  ความสาํคญัทีมีต่อระบบนิเวศ 
10. ประชากร 
      10.1  ขนาดของประชากร 
      10.2  ปัจจยัทีมีผลต่อการ 
เปลียนแปลงขนาดของประชากร 

20 30 

4 ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

 

ว2.2  
ม3/1 ม.3/2 ม.3/3  
ม.3/4  ม.3/5 ม.3/6 

11. สิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทอ้งถิน
อาํเภอยางชุมนอ้ย 
      11.1 สภาพปัญหาสิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรในทอ้งถิน 
      11.2 แนวทางการแกปั้ญหา 
12. การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
13. การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
อยา่งยงัยนื 
14. การใชท้รัพยากรธรรมชาติ ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 15. ปัญหาสิงแวดลอ้มและเสนอแนะแนว
ทางการแกปั้ญหา 
16. การดูแลและอนุรักษสิ์งแวดลอ้มใน
ทอ้งถิน    

8 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา วทิยาศาสตร์พนืฐาน  6          รหัสวชิา   ว23102      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์         เวลา  60  ชัวโมง 

จํานวนหน่วยกติ  1.5  หน่วยกติ        ชันมัธยมศึกษาปีท ี 3  ภาคเรียนท ี 2 
 

**************************** 
  ศึกษา  วเิคราะห์ขอ้มูล  ความหมายของความเร่ง  แรงพยงุ  แรงเสียดทาน  และผลของแรงต่อความเร่ง
ของวตัถุ  การเคลือนทีดว้ยแรงกริยา และแรงปฏิกิริยา  แรงพยงุของของเหลวทีกระทาํต่อวตัถุ  แรงเสียดทานสถิตและแรง
เสียดทานจลน ์ การเพิมและลดแรงเสียดทาน  โมเมนตข์องแรง  และการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  การเคลือนทีของวตัถุ
ในแนวตรงและแนวโคง้ความหมายของพลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน ์ การถ่ายโอนของพลงังาน กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  
และการนาํกฎการอนุรักษพ์ลงังานไปใชป้ระโยชน์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความต่างศกัย ์ กระแสไฟฟ้า  และความ
ตา้นทาน  การคาํนวณพลงังานไฟฟ้า  และการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในบา้น  วงจรไฟฟ้าในบา้น  การติดตงั
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง  ชินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์อิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้  และการต่อวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้  โลก           ดวงจนัทร์  ดวงอาทิตย ์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  ระบบสุริยะอยูไ่ดอ้ยา่งไร  
องคป์ระกอบของเอกภพ    กาเลก็ซีและระบบสุริยะดาวในทอ้งฟ้า  กลอ้งโทรทรรศน์  และกลอ้งโทรทศัน์วิทย ุ ดาวเทียม
และยานอวกาศ 
  โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและ
การอภิปราย 
  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม         ทีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ว 4.1    ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3     
ว 4.2    ม.3/2    ม.3/3 
ว 5.1  ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5 
ว 7.1  ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3     
 
รวม  13  ตวัชีวดั   
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา       วทิยาศาสตร์พนืฐาน 6     รหัสวชิา    ว23102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี3    เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5   หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 แรงและการ
เคลือนที 

 

ว4.1 ม3/1 ม.3/2 ม.3/3  
ว4.2 ม3/1 ม.3/2 ม.3/3  
 

1. ความเร่งและผลของแรงลพัธ์
ที 
    ทาํต่อวตัถุ 
2. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
3. แรงพยงุของของเหลว 
4. แรงเสียดทาน 
    4.1 แรงเสียดทานสถิต 
    4.2 แรงเสียดทานจลน ์
5. โมเมนตข์องแรง 
6. การเคลือนทีของวตัถุ 
    6.1 การเคลือนทีแนวตรง 
    6.2 การเคลือนทีแนวโคง้ 

15 35 

2 พลงังาน 
 

ว5.1 ม3/1  
 

7. งาน 
8. พลงังานจลน์ 
9. พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 
10. กฎการอนุรักษพ์ลงังาน 

10 10 

3 ไฟฟ้า 
 

ว5.1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
 

11. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า 
      และความตา้นทานไฟฟ้า 
12. พลงังานไฟฟ้า 
13. การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น 
 

12 15 

4 อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

ว5.1 ม.3/5 
 

14. อิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 
      14.1 อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
      14.2 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์
อยา่งง่าย 

9 10 



110 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

5 เอกภพ 
 

ว7.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ว7.2 ม.3/1 

15. องคป์ระกอบของเอกภพ 
16. องคป์ระกอบของกาแลก็ซี 
17. องคป์ระกอบของระบบ
สุริยะ2. 18. ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดวงอาทิตยโ์ลก ดวง
จนัทร์และดาวเคราะห์ 
      อืน ๆ 
19. กลุ่มดาวฤกษ ์
      19.1  ตาํแหน่งของกลุ่มดาว
ฤกษ ์
      19.2  การใชป้ระโยชน์จาก
กลุ่ม 
               ดาวฤกษ ์
20. ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลย ี
      อวกาศ 

14 30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         

สาระการเรียนรู้      สารและสมบติัของสาร 
รายวิชา  เคมี 1    รหสัวิชา     ว20221         ชนั  ม. 1                  ภาคเรียนที  1 

จาํนวนเวลา  40   ชวัโมง      จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

********************************************* 
                    ศึกษา  วเิคราะห์   เกียวกบัสืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  อภิปรายเกียวกบั สถานะของสาร การเคลือนทีอนุภาค 
 ของสาร และการเปลียนสถานะของสาร จุดเดือด การเปลียนแปลงทางกายภาพ  และทางเคมี  ประเภทของสาร สาร 
เนือ เดียวและสารเนือผสม  การแยกสาร โดยวิธีการต่าง ๆ  อะตอม ธาตุ สารประกอบ  สญัลกัษณ์ของธาตุ การเรียกชือ 
ธาตุ  การจดัอิเลคตรอนของอะตอมของธาตุ  เลขมวล  เลขอะตอม  การเขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป ไอโซโทน ไอ
โซบาร์ สมบติัของโลหะ  อโลหะ สารประกอบและธาตุกมัมนัตรังสี ประเภทของสารประกอบ สารประกอบไอออนิก 
สารประกอบโควาเลนต ์     เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจสามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถใน 
การตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 

     1.  การอภิปรายเกียวกบัสถานะของสาร การเคลือนทีอนุภาคของสาร และการเปลียนสถานะของสาร จุดเดือด  
          จุดหลอมเหลว 
     2.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัการเปลียนแปลงทางกายภาพ  และทางเคมี 
     3.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัประเภทของสาร สารเนือเดียวและสารเนือผสม 
     4.  การสืบคน้ขอ้มูล  การทดลอง  และการอภิปรายเกียวการแยกสาร โดยวิธีการต่าง ๆ 
     5.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัอะตอม ธาตุ สารประกอบ  สญัลกัษณ์ของธาตุ การเรียกชือธาตุ 
     6. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบั การจดัอิเลคตรอนของอะตอมของธาตุ  เลขมวล  เลขอะตอม 
          การเขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ 
     7. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัสมบติัของโลหะ  อโลหะ สารประกอบและธาตุกมัมนัตรังสี 
     8. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัประเภทของสารประกอบ สารประกอบไอออนิก สารประกอบ 
       โควาเลนต ์
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        เคมี 1  รหัสวชิา      ว20221    ชัน  ม. 1              ภาคเรียนท ี 1 

จํานวนเวลา  40   ชัวโมง   จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 สารและการ
เปลยีนแปลง 

 

 
 

1. สถานะของสาร 
2. การเคลือนทีอนุภาคของสาร 
3. การเปลียนสถานะของสาร (การ 
    หลอมเหลว การระเหย การเดือด) 
4. สมบติัของสารและการเปลียนแปลง 
   (สมบติัทางกายภาพ ทางเคมี) 
5. การจาํแนกประเภทของสาร สารเนือเดียว 
    สารเนือผสม 
6.การแยกสาร  (การกรอง การใชก้รวยแยก 
   การหยบิออก การร่อน การระเหย การ 
   ตกตะกอน  การตกผลึก  การสกดัดว้ยตวั 
   ทาํละลาย  การกลนัธรรมดา  การกลนั 
    ลาํดบัส่วน การกลนัดว้ยไอนาํ   
   โครมาโทกราฟี 

2 
2 
4 
 
3 

 
2 
 
5 
 

 

2 ธาตุและ
สารประกอบ 

 

 
 

1.  สญัลกัษณ์และการเรียกชือธาตุ 
2.  การจดัตวัของอิเลค็ตรอนรอบนิวเคลียส 
3.  เลขอะตอม เลขมวล สญัลกัษณ์นิวเคลียร์ 
4.  ไอโซโทป  ไอโซโทน  ไอโซบาร์ 
5. สมบติัของโลหะอโลหะ 
6.  สารประกอบและธาตุกมัมนัตรังสี 
7.  ประเภทของสารประกอบ  สารประกอบ 
    ไอออนิก  สารประกอบโควาเลนต ์

2 
2 
3 
2 
2 
3 
4 

 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์         
สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 2    รหัสวชิา     ว20222         ชัน  ม. 1                  ภาคเรียนท ี 2 
จํานวนเวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

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

 
 
                   ศึกษาวเิคราะห์  เกียวกบัสมบติัของกรดและเบส นิยามของกรด – เบส  สารละลายกรด-เบส  ปฏิกิริยาของกรด-
เบส pHของสารละลาย  การตรวจสอบกรด – เบส  ค่าคงทีสมดุลของกรด – เบส  อินดิเคเตอร์สาํหรับกรด – เบส และ
กรดเบสในชีวติประจาํวนั พลงังานในการเกิดปฏิกิริยาเคมีสมการเคมีการดุลสมการเคมี  ชนิดของปฏิกิริยาเคมี ประเภท
ต่าง ๆ การทดสอบปฏิกิริยา  ปัจจยัทีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถ
สือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 

   1.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัสมบติัของกรดและเบส นิยามของกรด - เบส 
   2.  การสืบคน้ขอ้มูล  การทดลอง  และการอภิปรายเกียวสารละลายกรด-เบส  ปฏิกิริยาของกรด-เบส 
   3.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบั pHของสารละลาย  การตรวจสอบกรด – เบส  ค่าคงทีสมดุล 
        ของกรด – เบส  
   4.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัอินดิเคเตอร์สาํหรับกรด – เบส และกรดเบสในชีวิตประจาํวนั 
   5.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัพลงังานในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
   6. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัสมการเคมีการดุลสมการเคมี  
   7.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัชนิดของปฏิกิริยาเคมี ประเภทต่าง ๆ 
   8. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัการทดสอบปฏิกิริยา  ปัจจยัทีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
 

รายวชิา        เคมี 2  รหัสวชิา      ว20222    ชัน  ม. 1              ภาคเรียนท ี 2 
จํานวนเวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 กรด -เบส 
 

 
 

1. สมบติัทวัไปของกรดและเบส 
2. นิยามของกรด -เบส 
3. สารละลายกรด  สารละลายเบส 
4. ปฎิกิริยาของกรด – เบส 
5. pH สารละลายกรด  สารละลายเบส 
6. การตรวจสอบ กรด – เบส 
7. ค่าคงทีสมดุลของกรด -เบส 
8.อินดิเคเตอร์กรด – เบส 
9.กรด-เบส ในชีวิตประจาํวนั 

2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

 
3 
 
4 
 
4 
 
 
4 

2 ปฏิกริิยาเคม ี
อตัราการ

เกดิปฏิกริิยาเคมี 
 

 
 

1.  พลงังานและปฏิกิริยาเคมี 
2.  สมการเคมี  การดุลสมการเคมี 
3.  ชนิดของปฏิกิริยา  (ปฏิกิริยาการ 
    ตกตะกอน  ปฏิกิริยากรด-เบส  ปฏิกิริยา 
     ออกซิเดชนั-รีดกัชนั   ครึงปฏิกิริยา 
4.  การทดสอบปฏิกิริยา 
5. ปัจจยัทีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2 
4 
4 
 
 
4 
4 

3 
 
4 
 
4 
 
4 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 70 

รวมคะแนน 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์1)  รหสัวิชา  ว20201    เวลา  40  ชวัโมง 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2             ภาคเรียนที 1          1.0  หน่วยกิต 

  
ศึกษาวเิคราะห์เกียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์  การบอกตาํแหน่ง  ระยะทางและการกระจดั  อตัราเร็วเฉลียและ

ความเร็วเฉลีย  ความเร่วเฉลีย  การสะทอ้นแสง การหกัเหของแสง  การมองเห็นสีของวตัถุ  การดูดกลืนแสงสี  ทศันูปกรณ์  
ผลของแสงมีต่อมนุษยแ์ละสิงมีชีวิตอืน  ความร้อน  การถ่ายเทความร้อน  อุณหภูมิ  ความร้อนกบัการเปลียนแปลงอุณหภูมิ  
ความร้อนกบัการเปลียนสถานะ  สมดุลความร้อน  ความหนาแน่นของสาร  ความหนาแน่นสมัพทัธ์ความหนาแน่นของ
วตัถุ  ความหนาแน่นของนาํ 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูล  และการ
อภิปราย 
 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายเกียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์และการบอกตาํแหน่งได ้
2. ทดลอง อธิบายและการคาํนวณเกียวกบัการเคลือนที ระยะทาง การกระจดั ความเร็ว อตัราเร็วและความเร่งได ้
3. อธิบายเกียวกบัแสงกบัการมองเห็นและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
4. ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสง 
5. อธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวตัถุและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
6.วิเคราะห์ผลของความสวา่งทีมีต่อมนุษยแ์ละสิงมีชีวิตอืน ๆ 
7.ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ 
8.อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผรั่งสี และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
9.อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสาร และนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
10.ทดลอง อธิบายและการคาํนวณเกียวกบัความหนาแน่นของสาร  ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ความหนาแน่นของ

วตัถุกบัความหนาแน่นของนาํได ้
11.ทดลอง อธิบายและการคาํนวณเกียวกบัความดนัอากาศ ความชืนอากาศได ้
12.สามารถเลือกใช ้บอกวิธีการใชเ้ครืองวดัความชืนสมัพทัธ์ของอากาศ 
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โครงสร้างรายวชิา 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์1)   รหสัวิชา ว20201  ระดบัมธัยมศึกษาปีที  2 
เวลา  40  ชวัโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนที 1   จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(A1) 
สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 การเคลือนที 1,2 1.1  ปริมาณทางฟิสิกส์ 
1.2   การบอกตาํแหน่ง 
1.3  ระยะทางและการกระจดั 
1.4  อตัราเร็วเฉลียและความเร็วเฉลีย 
1.5  ความเร่วเฉลีย 

10 15 

2 แสง 
 

3,4,5,6 2.1  การสะทอ้นแสง  
2.2  การหกัเหของแสง 
2.3  การมองเห็นสีของวตัถุ 
2.4  การดูดกลืนแสงสี 
2.5  ทศันูปกรณ์ 
2.6  ผลของแสงมีต่อมนุษยแ์ละสิงมีชีวิตอืน 

10 12 

3 ความร้อน 
 

7,8,9 3.1 ความร้อนคืออะไร 
3.2 การถ่ายเทความร้อน 
3.3  อุณหภูมิคืออะไร 
3.4  ความร้อนกบัการเปลียนแปลง
อุณหภูมิ 
3.5 ความร้อนกบัการเปลียนสถานะ 
3.6 สมดุลความร้อน 

8 13 

4 ความหนาแน่นของ
สาร 
และความดนัอากาศ 

10,11,12 4.1 ความหนาแน่นของสาร 
4.2 ความหนาแน่นสมัพทัธ ์
4.3 ความหนาแน่นของวตัถุ 
4.4  ความหนาแน่นของนาํ 

8 10 

   สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์2 )  รหสัวิชา  ว20202    เวลา  40  ชวัโมง 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2             ภาคเรียนที 1          1.0  หน่วยกิต 

  
ศึกษาวเิคราะห์เกียวกบัผลของแรงลพัธ์กระทาํต่อวตัถุ  แรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา  แรงพยงุ  แรงเสียดทาน  

โมเมนตข์องแรง  งาน กาํลงั  พลงังานกล  กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  วงจรไฟฟ้าเบืองตน้  กระแสไฟฟ้าในวงจร  แอมมิเตอร์ 
โวลตมิ์เตอร์  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  กาํลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า  การหาค่า
พลงังานไฟฟ้าทีใช ้การคาํนวณค่าไฟฟ้า  อิเลก็ทรอนิกส์  ตวัตา้นทาน  ตวัเกบ็ประจุ  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์การต่อวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูล  และการ
อภิปราย 
 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความเร่งและผลของแรงลพัธ์ทีทาํต่อวตัถุ 
2.ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวา่งวตัถุและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
3.ทดลองและอธิบายแรงพยงุของของเหลวทีกระทาํต่อวตัถุ 
4.ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหวา่งแรงเสียดทานสถิตกบัแรงเสียดทานจลนแ์ละนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5.ทดลองและวิเคราะห์โมเมนตข์องแรง และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์สงัเกตและอธิบายการเคลือนที 
ของวตัถุทีเป็นแนวตรง และแนวโคง้ 

6.อธิบายงาน กาํลงั  พลงังานจลน์พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณเหล่านี รวมทงันาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

7.ทดลองและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า ความตา้นทาน และนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

8.คาํนวณพลงังานไฟฟ้าของเครืองใชไ้ฟฟ้า และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
9.สงัเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั และประหยดั 
10.อธิบายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เช่น ตวัตา้นทาน ไดโอดทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

เบืองตน้ทีมีทรานซิสเตอร์ 
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โครงสร้างรายวชิา 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ 2 )  รหสัวิชา ว20202 ระดบัมธัยมศึกษาปีที  2 
เวลา  40  ชวัโมง/ภาคเรียน     ภาคเรียนที 1 จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(A1) 
สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 แรงและการ
เคลือนที 

1,23,4,5 1.1  ผลของแรงลพัธ์กระทาํต่อวตัถุ 
1.2   แรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา 
1.3  แรงพยงุ 
1.4  แรงเสียดทาน 
1.5  โมเมนตข์องแรง 

10 19 

2 งานและพลงังาน 
 

6 2.1 งาน   
2.2  กาํลงั 
2.3  พลงังานกล 
2.4  กฎการอนุรักษพ์ลงังาน 

8 15 

3 ไฟฟ้า 
 

7,8,9 3.1  วงจรไฟฟ้าเบืองตน้ 
3.2  กระแสไฟฟ้าในวงจร 
3.3  แอมมิเตอร์ โวลตมิ์เตอร์ 
3.4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า
กบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
3.5  กาํลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 
3.6 การหาค่าพลงังานไฟฟ้าทีใช ้การ
คาํนวณค่าไฟฟ้า 

10 15 

4 อิเลก็ทรอนิกส์ 10 4.1 อิเลก็ทรอนิกส์คืออะไร 
4.2 ตวัตา้นทาน 
4.3 ตวัเกบ็ประจุ 
4.4  ไดโอด 
4.5 ทรานซิสเตอร์ 
4.6 การต่อวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

8 20 

   สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา (เพมิเตมิ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                     รายวชิาดาราศาสตร์และอวกาศ 1 

สาระ ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์   รหัสวชิา  ว20261     ชันมัธยมศึกษาปีท ี 2  (แผนคณิต-วทิย์) 
ภาคเรียนท ี 1               เวลา  40   ชัวโมง  จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

ศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์ขอ้มูล อธิบายและอภิปราย การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ ถึงความหมาย ประโยชน์ ประวติั
ความเป็นมา ทฤษฎีกาํเนิดเอกภพ กาแลกซี  และระบบสุริยะ ศึกษาดวงอาทิตย ์ถึงองคป์ระกอบ การแบ่งบริวาร โครงสร้าง 
ปรากฏการณ์ แหล่งกาํเนิดและพลงังานคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีเกิดบนดวงอาทิตย ์ศึกษาดาวฤกษถึ์งกาํเนิดและววิฒันาการ 
การสร้างพลงังานและกลุ่มของดาวฤกษ ์การใชเ้ทคโนโลยอีวกาศในการศึกษาดวงอาทิตยแ์ละดาวฤกษ ์ 
 โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ควบคู่ไปกบัคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหา มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ พร้อมทงัตระหนกัวา่วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม มีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนัมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายความหมายและประโยชน์การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ 

2. ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล และสรุปเป็นองคค์วามรู้ประวติัวิชาดาราศาสตร์ 
3. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายความหมาย การเกิด วิวฒันาการเอกภพและกาแลกซี 
4. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลทฤษฎีบิกแบงในการเกิดและวิวฒันาการเอกภพและกาแลกซี   
5. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปเป็นองคค์วามรู้ทฤษฎีทีน่าเชือถือ/ทฤษฎีคาดการณ์ในอนาคตเอกภาพ 

 6. ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายทฤษฎี องคป์ระกอบและการแบ่งบริวารในระบบสุริยะ 
7. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายตาํแหน่งของโลกในระบบสุริยะ   
8. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและสรุปเป็นองคค์วามรู้ถึงโครงสร้าง บรรยากาศ องคป์ระกอบพืนผวิดวงอาทิตย ์
9. อธิบายและสรุปเป็นองคค์วามรู้ปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขึนบนดวงอาทิตยแ์ละผลกระทบต่อสิงมีชีวิตบนโลก 
10. สืบคน้ อธิบายและสรุปเป็นองคค์วามรู้แหล่งกาํเนิดพลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชนั ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งสสารและพลงังาน 
11. อธิบายและสรุปเกียวกบัพลงังานของดวงอาทิตยใ์นรูปคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  การระเบิดจา้ทาํให ้
เกิดพายสุุริยะและผลกระทบต่อโลก 
12. อภิปรายและอธิบายคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า รังสีทีมองไม่เห็นและอิทธิพลต่อสิงมีชีวิตบนโลก 
13. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลและอธิบายการเกิดและวิวฒันาการดาวฤกษ ์
14. ศึกษาและอธิบายการสร้างพลงังาน ขนาดและมวลต่างกนัของดาวฤกษ ์

15. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มดาวฤกษที์ควรศึกษาและเกียวขอ้งในชีวิตมนุษยบ์นโลก 
16. สืบคน้และจดัแสดงถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศทีใชศึ้กษาดวงอาทิตยแ์ละการอ่านแผนทีดาว 
17. สามารถใชเ้ครืองมือเทคโนโลยศึีกษาดวงอาทิตยแ์ละดาวฤกษไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   รหัสวชิา ว20261   ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี1 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 
(A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนั
ก 

คะแน
น 

1 การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ 
 

1,2 1.1 ความหมาย/ประโยชน ์
1.2 ประวติัความเป็นมา 

4 10 

2 ทฤษฎีการเกิดเอกภพและ 
กาแลกซี 
 

3,4,5 2.1 ความมหายเอกภพ และกาแลกซี 
2.2 ทฤษฎีการเกิดและววิฒันาการ 
2.3 ทฤษฎีทีน่าเชือถือและคาดการณ์ใน
อนาคต 

6 18 

3 ดวงอาทิตย ์
 

6,7, 8, 9 
10, 11, 12 

3.1 ทฤษฎีการเกิดระบบสุริยะ 
3.2 องคป์ระกอบ/การแบ่งบริวาร 
3.3 โครงสร้าง/บรรยากาศ /องคป์ระกอบ
พืนผวิบนดวงอาทิตย ์
3.4 ปรากฏการณ์ทีสาํคญับนดวงอาทิตย ์
3.5 แหล่งกาํเนิดพลงังานจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบฟิวชนั 
3.6 พลงังานรูปคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

16 45 

4  ดาวฤกษ ์
 

13,14 
15 

4.1 กาํเนิดและวิวฒันาการ 
4.2  การสร้างพลงังาน ขนาดและมวล 
4.3 กลุ่มของดาวฤกษ ์

6 17 

5 การใชเ้ทคโนโลยศึีกษาดวง
อาทิตยแ์ละดาวฤกษ ์ 
 

16,17 5.1 การใชเ้ทคโนโลยอีวกาศศึกษาดวง
อาทิตยแ์ละดาวฤกษ ์

 
4 

 
10 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 
รวมตลอดปี 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา (เพมิเตมิ ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    รายวชิาดาราศาสตร์และอวกาศ 2 

                  สาระ ธรณีวทิยา    รหัสวชิา  ว20262  ชันมธัยมศึกษาปีท ี 2 (แผนคณิต-วทิย์)           
ภาคเรียนท ี 2     เวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

......................................................................... 
  ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล อธิบายเกียวกบัวิทยาศาสตร์โลก  ธรณีวิทยา เขา้ใจโลกของเรา กระบวนการของโลก  
แร่  หิน วฏัจกัรหิน ความแตกต่างและสมบติัทางกายภาพของแร่และหิน การจดัจาํแนกหิน การหาอายทุางธรณีวทิยา 
ตารางธรณีกาล กลุ่มหินทีสาํคญัของประเทศไทย โครงสร้างทางธรณี ศึกษาถึง ความเคน้และความเครียดในชนัเปลือกโลก 
การวางตวัของชนัหิน รอยโคง้และรอยเลือน รูปทรงสณัฐานโลก แผนทีและองคป์ระกอบ แผนทีชนิดต่างๆ ความหมาย
และประเภททรัพยากรธรรมชาติ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม หลุมยบุ สึนามิ นาํท่วมและภยัแลง้ ทีเป็นธรณีพิบติั
ภยั สาเหตุการเกิด ผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้มโลก การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัเมือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่
การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ 
1. เขา้ใจและอธิบายความหมายวิทยาศาสตร์โลก และธรณีวิทยา 
2. อธิบายเกียวกบับรรยากาศภาค อุทกภาค ธรณีภาค  ชีวภาค 
3. เขา้ใจและอธิบายการศึกษาธรณีศึกษา 
4. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมายแร่ หินและ วฏัจกัรของหินได ้
5. อธิบายความแตกต่างและสมบติัทางกายภาพของ แร่และหินได ้
6. สามารถจดัจาํแนกหินได ้
7. สืบคน้ขอ้มูล และอธิบาย เรียงลาํดบัและเปรียบเทียบ ช่วงเวลาตามตารางธรณีกาลได ้
8. อภิปรายและเปรียบเทียบกลุ่มหินทีสาํคญัในประเทศไทยตามอายทุางธรณีกาล 
9. สามารถคิด วิเคราะห์ อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างทางธรณีวิทยาได ้
10. อธิบายเกียวกบัพนืฐานของภูมิศาสตร์โลก 
11. ศึกษาและอธิบายเกียวกบัแผนทีและองคป์ระกอบ ของแผนทีได ้
12. สามารถอ่านและทาํความเขา้ใจแผนที  
13. สามารถหาตาํแหน่งบนแผนทีโดยพกิดัภูมิศาสตร์หรือระบบกริด UTM ได ้
14. อธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและแยกประเภทได ้
15. อธิบายและสรุปเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ละประเภทได ้
16. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของธรณีพิบติัภยัได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ดาราศาสตร์และอวกาศ 2  รหัสวชิา ว20262  ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี2 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ (A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 วิทยาศาสตร์โลก 
 

1,2,3 1.1 วิทยาศาสตร์โลก (ความหมาย/การศึกษา) 
1.2 ธรณีวิทยา         (ความหมาย/การศึกษา) 

4 10 

2 แร่และหิน 
 

4,5,6 2.1 แร่  (ความหมาย/ประเภท/การจาํแนกสมบติั) 
2.2 หิน (ความหมาย/การจาํแนก/วฏัจกัรของหิน) 

6 16 

3 ธรณีประวติั 
 

7,8 3.1 ธรณีประวติั (1 กฎ, 5 หลกั,รอยชนัไม่ต่อเนือง) 
3.2 การกาํหนดอายทุางธรณีกาล(ตารางธรณีกาล/
กลุ่มหินทีสาํคญัในประเทศไทย) 

4 10 

4 ธรณีโครงสร้าง 9 4.1 ความเคน้และความเครียดในชนัเปลือกโลก 
4.2 การวางตวัของชนัหิน 
4.3 รอยโคง้ 
4.4 รอยเลือน 

6 10 

5 แผนที 
 

10,11, 
12,13 

4.1 รูปทรงสัณฐานโลก(ความรู้พืนฐานภูมิศาสตร์
โลก) 
4.2 แผนทีและองคป์ระกอบ 
(ความหมาย/มาตรส่วน/ระบบพิกดัการหาตาํแหน่ง) 
4.3 แผนทีชนิดต่างๆ  
                  (แผนทีภูมิประเทศ/แผนทีธรณีวิทยา) 

8 20 

6 ทรัพยากรธรรมชาติ 14,15 5.1 ทรัพยากรธรณี (ความหมาย/ทรัพยากรแร่และ
หิน/ทรัพยากรเชือเพลิง) 
5.2 ทรัพยากรนาํ  (นาํผวิดินนาํใตดิ้น) 
5.3 พลงังานทดแทน (พลงังานแสงอาทิตย/์พลงังาน
นาํพลงังานลม/พลงังานใตพ้ภิพ) 

4 18 

7 ธรณีพิบติัภยั 
 

16 6.1 แผน่ดินไหว          6.5 หลุมยบุ 
6.2  ภูเขาไฟระเบิด      6.6 นาํท่วม 
6.3  สึนามิ                6.7 ภยัแลง้     6.4  ดินถล่ม 

4 16 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา   โครงงานวทิยาศาสตร์  1 จํานวน   40  ชัวโมง 

รหัสวชิา  ว20291  ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  ความหมายและคุณค่าของการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิธีการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายตวัอย่าง
โครงงานเกียวกบั ชือเรือง   บทคดัยอ่  การออกแบบ การทดลอง การอภิปรายและสรุปผล การเขียนเอกสารอา้งอิง แนวคิด
ในการดดัแปลง ขยาย เพิมเติม จากโครงงานทีไดศึ้กษา 
 กาํหนดปัญหา  สืบคน้ขอ้มูล  และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในเรืองทีสนใจเป็นพิเศษนําเสนอเคา้โครง
โครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีทาํการทดลองเบืองตน้   ศึกษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการและจรรยาบรรณใน
การใชส้ตัวท์ดลอง 
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  มีความคิดระดบัสูง สามารถเสนอเคา้โครงโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทงัจาํแนกชนิดโครงงาน ประเภท
ต่างๆ  

2. สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  อภิปรายและอธิบายตวัอยา่งโครงงานวิทยาศาสตร์  
3. ระบุปัญหา ตงัสมมติฐาน กาํหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุมและกาํหนดนิยามเชิง ปฏิบติัการจาก

ปัญหาและสถานการณ์ทีกาํหนดให ้ 
4. ออกแบบขนัตอนการดาํเนินงาน และเขียนเคา้โครงโครงงานจากปัญหาและสถานการณ์ทีกาํหนดให ้ 
5. การนาํเสนอเคา้โครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิาโครงงานวทิยาศาสตร์  1     รหัสวชิา    ว20291 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3         เวลา   40  ชัวโมง       จํานวน    1.0   หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 การศึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและ
อธิบายความหมายของ
โครงงานวิทยาศาสตร์รวมทงั
จาํแนกชนิดโครงงาน ประเภท
ต่างๆ 

1.ความหมายของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

5 14 

2.  สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  
อภิปรายและอธิบายตวัอยา่ง
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.วิเคราะห์ตวัอยา่ง
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

2 
 
 

6 
 
 

2 ขนัตอนการทาํ
โครงงานและการ
วางแผนดาํเนิน
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

3. ระบุปัญหา ตงัสมมติฐาน 
กาํหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
ตวัแปรควบคุมและกาํหนด
นิยามเชิง ปฏิบติัการจาก
ปัญหาและสถานการณ์ที
กาํหนด 

1.การระบุปัญหา 
2.การระบุตวัแปร 
3. การตงัสมมติฐาน 
4.การกาํหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

5 
5 
2 
2 

14 
14 
6 
6 

4. ออกแบบขนัตอนการ
ดาํเนินงาน และเขียนเคา้โครง
โครงงานจากปัญหาและ
สถานการณ์ทีกาํหนดให ้

1. การออกแบบการ
ทดลอง 
2. การเขียนเคา้โครงงาน 

4 
 
5 

15 
 

15 

5. การนาํเสนอเคา้โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.การนาํเสนอเคา้
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4 10 

ประเมินผล 2  
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา   โครงงานวทิยาศาสตร์  2  จํานวน   40  ชัวโมง 

รหัสวชิา  ว20292 ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 
 สืบคน้ขอ้มูล ปฏิบติัการ  ทดลอง สํารวจตรวจสอบสมมติฐานของปัญหาทีสนใจเป็นพิเศษ บนัทึกและรวบรวม
ขอ้มูล วิเคราะห์และจดักระทาํขอ้มูล สรุปผล เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงาน 
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีความคิดระดบัสูงในการสร้างองคค์วามรู้โดยใชป้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้  

1. สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  ระบุปัญหา กาํหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม  ตงัสมมติฐานและกาํหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการจากปัญหาและสถานการณ์ทีกาํหนด  

2. ออกแบบขนัตอนการดาํเนินงาน และเขียนเคา้โครงโครงงานจากปัญหาและสถานการณ์ทีกาํหนดให ้ 
3. ลงมือปฏิบติัการโครงงาน   บนัทึกผลการดาํเนินงาน แปรความหมายขอ้มูล สรุป และวจิารณ์ผลจากขอ้สรุป  
4. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  
5. นาํเสนอและแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิาโครงงานวทิยาศาสตร์  1     รหัสวชิา    ว20291 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3         เวลา   40  ชัวโมง       จํานวน    1.0   หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 ปฏิบติัการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  
ระบุปัญหา กาํหนดตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม  
ตงัสมมติฐานและกาํหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการจากปัญหา
และสถานการณ์ทีกาํหนด 

1.การกาํหนดหวัเรือง 
2.การระบุปัญหา 
3.การระบุตวัแปร 
4. การตงัสมมติฐาน 
5.การกาํหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

2 
2 
2 
1 
1 

20 

2. ออกแบบขนัตอนการ
ดาํเนินงาน และเขียนเคา้โครง
โครงงานจากปัญหาและ
สถานการณ์ทีกาํหนดให ้

1. การออกแบบการ
ทดลอง 
2. การเขียนเคา้โครงงาน 

4 
 
2 

15 

3. ลงมือปฏิบติัการโครงงาน   
บนัทึกผลการดาํเนินงาน แปร
ความหมายขอ้มูล สรุป และ
วิจารณ์ผลจากขอ้สรุป 

1.การลงมือทาํโครงงาน 
2.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
และการจดักระทาํขอ้มูล 
3.การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลอง 

15 
 

40 

4. เขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

1.การเขียนรายงาน 2 5 

5. นาํเสนอและแสดงผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

1.การนาํเสนอและ
แสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

7 20 

ประเมินผล 2  
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 40 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 ส21101  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ส21102  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ส21121  ประวติัศาสตร์ 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส21122  ประวติัศาสตร์ 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 ส22101  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ส22102  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ส22123  ประวติัศาสตร์ 3  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส22124  ประวติัศาสตร์ 4  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 ส23101  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 5 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ส23102  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 6 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ส23125  ประวติัศาสตร์ 5  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส23126  ประวติัศาสตร์ 6  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
ส21201  สงัคมศึกษาเพมิเติม 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส21202  สงัคมศึกษาเพมิเติม 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส22203  สงัคมศึกษาเพมิเติม 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส22204  สงัคมศึกษาเพมิเติม 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส23205  สงัคมศึกษาเพมิเติม 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส23206  สงัคมศึกษาเพมิเติม 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส21231  หนา้ทีพลเมือง 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส21232  หนา้ทีพลเมือง 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส22233  หนา้ทีพลเมือง 3  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส22234  หนา้ทีพลเมือง 4  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส23235  หนา้ทีพลเมือง 5  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส23236  หนา้ทีพลเมือง 6  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       สังคมศึกษาฯพนืฐาน 1 รหัสวชิา      ส21101 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1      1.0  หน่วยกติ 
 

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

ศึกษาเครืองมือทางภูมิศาสตร์  ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย   
โอเชียเนีย  เสน้แบ่งเขตเวลาของประเทศไทยกบัทวีปต่าง ๆ  ความแตกต่างของเวลามาตรฐานกบัเวลาทอ้งถิน   
ภยัธรรมชาติ  และการระวงัภยัทีเกิดขึนในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  ศึกษา 
การเปลียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  ทีมีอิทธิพลต่อสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ทาํเลทีตงั  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สงัคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  ปัจจยัทางกายภาพและสงัคมทีมีผลต่อการเลือนไหลของความคิดเทคโนโลย ี 
สินคา้  และประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย 
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจลกัษณะทางธรรมชาติ  และภูมิศาสตร์  ทีส่งผลใหว้ิถีชีวติของผูค้นแตกต่างกนั  มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน  ประเทศชาติ  และทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย   
โอเชียเนีย  โดยใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหา  สืบคน้ขอ้มูล  นาํไปใช ้ มุ่งมนัแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลกัษณะ  
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีเจตคติทีดีต่อสงัคม  ประเทศชาติและชุมชน 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส  5.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3          
ส  5.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3      ม.1/4       
 
รวม   7   ตวัชีวดั 
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                                                                             โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา         สังคมศึกษาฯพนืฐาน  1           รหัสวชิา       ส21101 
ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 1  เวลา   40  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตวัชีวดั  (1) 
สาระการเรียนรู้ (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา   

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 เครืองมือทางภูมิศาสตร์  ส 5.1    ม. 1/1 
ม. 1/2  ม. 1/3 

-  เครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
(ลูกโลก แผนที กราฟ แผนภูมิ 
ฯลฯ)  ทีแสดงลกัษณะทาง
กายภาพ  และสงัคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย  และ โอเชียเนีย 

6 15 

2 เสน้แบ่งเวลา   ส 5.1    ม. 1/1 
ม. 1/2  ม. 1/3 

-   เสน้แบ่งเวลาของประเทศ
ไทยกบัทวีปต่าง ๆ 

-  ความแตกต่างของเวลา 
มาตรฐานกบัเวลาทอ้งถิน 

6 15 

3 ภยัธรรมชาติ ส 5.1    ม. 1/1 
ม.1/2  ม. 1/3   

  -  ภยัธรรมชาติและการระวงัภยั
ทีเกิดขึนในประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย   

    โอเชียเนีย 

6 15 

4 การเปลียนแปลงทาง
ธรรมชาติ  

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

   -   การเปลียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และ 

     โอเชียเนีย 
 -   การก่อเกิดสิงแวดลอ้มใหม่

ทางสงัคม 
 -   แนวทางการใชท้รัพยากรของ

คนในชุมชนใหใ้ชไ้ดน้านขึน 
โดยมีจิตสาํนึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร 

 -  แผนอนุรักษท์รัพยากรในทวีป
เอเชีย 

6 15 
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5 ความร่วมมือของ
ประเทศต่าง ๆ 

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

-   ความร่วมมือระหวา่งประเทศ   
    ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
    โอเชียเนีย ทีมีผลต่อ 
    สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

6 15 

6 ทาํเลทีตงักิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 

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

 -   ทาํเลทีตงักิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในทวีป
เอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอ
เชียเนีย  เช่น ศูนยก์ลางการ
คมนาคม  

6 15 

7 ปัจจยัทางกายภาพและ
สงัคม 

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

 -   ปัจจยัทางกายภาพและสงัคม
ทีมีผลต่อการเลือนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลย ี สินคา้  
และประชากรในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

4 10 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     สังคมศึกษาฯพนืฐาน 2  รหัสวิชา        ส21102 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษากฎหมายคุม้ครอง  สิทธิของบุคคล  ประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย  บทบาทหนา้ทีของเยาวชนที
มีต่อสังคมและประเทศชาติ  ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของประเทศเพือนบา้น  
ซึงเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี  หลกัการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัปัจจุบนั  การแบ่งอาํนาจและถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยทงั 3 ฝ่าย  คือนิติบญัญติั  บริหาร  และตุลากร  
เพือปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตย 
 ศึกษาความหมาย  ความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์เบืองตน้  ขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์  การบริโภคปัจจยั  ทีส่งผล
ต่อการบริโภค  พฤติกรรมการบริโภค  ผลดี  ผลเสีย  ของค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค  ทีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  
สถาบนัการเงิน  บทบาทหน้าที  ประเภทของสถาบนัการเงิน ความเป็นมาหลกัการและความสําคญัของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการกาํหนด อุปสงคแ์ละอุปทาน  ความหมายและความสําคญัของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ผลกระทบจากกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์
เบืองตน้  เห็นคุณค่าความสาํคญัของการเป็นผูบ้ริโภคทีดี  
  
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
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     
รวม   14  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาฯพนืฐาน  2  รหัสวชิา  ส  21102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 1  เวลา   40  ชัวโมง/ภาคเรียนท ี2  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตวัชีวดั  (1) 
สาระการเรียนรู้ (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา   

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 สิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายใน
ชีวิตประจาํวนั 

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

- สิทธิมนุษยชนขนั
พืนฐาน 
- กฎหมายใน
ชีวิตประจาํวนั 

6 15 

2 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

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

-  พลเมืองดี 
- บทบาทและหนา้ทีของ
พลเมืองดีในสงัคม
ประชาธิปไตย  

4 15 

3 สงัคม  วฒันธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
 

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

-  สงัคมของเรา 
-  วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

6 15 

4 รัฐธรรมนูญและระบบ
การเมืองการปกครอง 
 

ส 2.2    ม. 1/1 
ม. 1/2  ม. 1/3   

-  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

-  การเมืองการปกครอง 

6 15 

5 ความรู้ทวัไปเกียวกบั
เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.1  ม 1/1    ม 1/2 
ม  1/3    

-  ความรู้เบืองตน้เกียวกบั
เศรษฐศาสตร์ 
-  เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิตประจาํวนั 
 

6 15 

6 ระบบเศรษฐกิจและ
ความสมัพนัธท์าง
เศรษฐกิจ 

ส 3.1  ม 1/1    ม 1/2 
ม  1/3    

-  ระบบการแลกเปลียน 
-  ระบบเศรษฐกิจ 
-  สหกรณ์ 
-  สถาบนัการเงิน 

6 15 

7 ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสงัคมไทย 

ส 3.1  ม 1/1    ม 1/2 
ม  1/3    

-   การพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
-  เศรษฐกิจพอเพียง 

6 10 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาสังคมศึกษาฯพนืฐาน3 รหัสวชิา ส 22101 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
***************************** 

ศึกษาวิเคราะห์การใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  การเปลียนแปลงประชากร   เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา  รวมทงัการอนุรักษ ์ ปัญหา  ผลกระทบการเปลียนแปลงของทรัพยากรและสิงแวดลอ้มต่อประเทศไทย  
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจการใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะ
ทางกายภาพและสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา  การเปลียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรมของทวีป
ยโุรปและแอฟริกา  รวมทงัการอนุรักษ ์ ปัญหา  ผลกระทบการเปลียนแปลงของทรัพยากรและสิงแวดลอ้มต่อประเทศไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 5.1  ม.2/1  ม.2/2   
ส 5.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4     
 
รวม  6  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
 

โครงสร้างรายวิชา     สงัคมศึกษาฯพนืฐาน 3        รหสัวิชา      ส 22101 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที  2  เวลา   40  ชวัโมง/ภาคเรียน  จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตวัชีวดั  (1) 
สาระการเรียนรู้ (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา   

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 การใช้เครืองมอืทาง
ภูมิศาสตร์  

ส 5.1    ม 2/1 
ม 2/2   

- เครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
-  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

8 20 

2 ลกัษณะทางกายภาพและ
สงัคมของทวีปยโุรปและ
แอฟริกา 

ส 5.1    ม 2/1 
ม 2/2   

- ลกัษณะทางกายภาพและ
สงัคมของทวีปยโุรปและ 
แอฟริกา 

8 20 

3 การเปลียนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสงัคม  

ส 5.2   ม 2/1 
ม 2/2   ม 2/3 
ม 2/4 

 - การเปลียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมของทวีปยโุรป       
และแอฟริกา 

6 20 

4 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม        

ส 5.2   ม 2/1 
ม 2/2   ม 2/3 
ม 2/4 

 -  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวีปยโุรป และ 

  แอฟริกา 

6 20 

5 ปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  ส 5.2   ม 2/1 
ม 2/2   ม 2/3 
ม 2/4 

 -  ปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มที    
  เกิดขึนในทวีปยโุรป และ 
  แอฟริกา   

6 10 

6 ผลกระทบทีประเทศไทย
ไดรั้บจากการเปลียนแปลง
ของสิงแวดลอ้มในทวีป
ยโุรป และแอฟริกา 

ส 5.2   ม 2/1 
ม 2/2   ม 2/3 
ม 2/4 

 -   ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มใน
ทวีปยโุรป และแอฟริกา  
ต่อประเทศไทย 

6 10 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      สังคมศึกษาฯพนืฐาน4 รหัสวชิา      ส22102 วลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
********************************* 

ศึกษากฎหมายทีเกียวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หนา้ที  
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  สถาบนัทางสังคม  ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทย  และ
วฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  กระบวนในการตรากฎหมาย  เหตุการณ์และการเปลียนแปลงสาํคญัของระบอบ
การปกครองของไทย  และการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางการเมืองการปกครองทีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน   เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการทีมาของกฎหมายที เกียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หนา้ทีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย  ความสาํคญัของการลงทุน  การออม  หลกัการผลิตสินคา้ 
และบริการ  การตลาด  หลกัการและเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคุม้ครองสิทธิของตนในฐานะผูบ้ริโภค  
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ความหมาย  ความสาํคญั  กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  หลกัการและผลกระทบ  
การพึงพาอาศยักนั  ทีเกิดจากการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  รวมทงัการกระจายทรัพยากรในโลกทีส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนและการออม  การผลิตสินคา้และบริการ  การตลาด  และ
เสนอแนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การคุม้ครองสิทธิของตนในฐานะผูบ้ริโภค  
ผูบ้ริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ความหมาย  ความสาํคญั  กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  หลกัการและ
ผลกระทบ  การพึงพาอาศยักนั  ทีเกิดจากการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  รวมทงัการกระจายทรัพยากรในโลกที
ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4    
ส 2.2  ม.2/1  ม.2/2   
ส 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4     
ส 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4     
 
รวม  14  ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาฯพนืฐาน 4  รหัสวชิา  ส22102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 2  เวลา   40  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตวัชีวดั  (1) 
สาระการเรียนรู้ (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา   

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 กฎหมายทีเกียวขอ้งกบั
ตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  และ
ประเทศชาติ 

ส  2.1  ม 2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 
 

-  กฎหมายทีเกียวขอ้งกบั
ตนเอง  ครอบครัว 
- กฎหมายทีเกียวชุมชนและ
ประเทศ 
-  กระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
ระบอบการปกครองของไทย 

4 10 

2 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

ส  2.1  ม 2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  สถานภาพ  บทบาท 
สิทธิเสรีภาพในฐานะ
พลเมืองดี 
-  บทบาท  ความสาํคญัและ
ความสมัพนัธข์องสถาบนั
ทางสงัคม 

2 10 

3 สงัคม  วฒันธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
 

ส  2.1  ม 2/1 
ม  2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  ความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างของวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 

2 5 

4 กระบวนการในการ
ตรากฎหมาย 

ส  2.2  ม  2/1 
ม  2/2   

-  กระบวนการในการตรา
กฎหมาย 

2 5 

5 ปัจจยัทีมีผลต่อการ
ลงทุนและการออม 
 

 ส 3.1    ม   2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  ความหมาย  ความสาํคญั  
ปัจจยัของการลงทุนและ
หลกัการผลิตสินคา้และ
บริการ 

4 10 

6 ปัจจยัการผลิตสินคา้
และบริการ 

ส 3.1    ม   2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  ความหมาย  ความสาํคญั  
และหลกัการผลิตสินคา้และ
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4 10 

7 การพฒันาการผลิตใน
ทอ้งถินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส 3.1    ม   2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตสินคา้
และบริการในทอ้งถิน 

4 10 

8 การคุม้ครองสิทธิของ ส 3.1    ม   2/1 -  การรักษาและคุม้ครองสิทธิ 4 10 
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ตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภค 

ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 ประโยชน์ของผูบ้ริโภค 

9 ระบบเศรษฐกิจ  ส 3.2    ม. 2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง  ๆ 4 10 

10 การแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

ส 3.2    ม. 2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  หลกัการพึงพาอาศยักนั 
และการแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

4 10 

11 ทรัพยากร  ในโลกที
ส่งผลต่อความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

ส 3.2    ม. 2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  การกระจายของทรัพยากร
ในโลกทีส่งผลต่อ
ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ 

2 5 

12 การแข่งขนัทางการคา้     
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ส 3.2    ม. 2/1 
ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 

-  การแข่งขนัทางการคา้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4 5 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     สังคมศึกษาฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ส23101 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
*************************** 

ศึกษาเครืองมือและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์เกียวกบัแผนที  เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ทีแสดงลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปอเมริกาใต ้ การเปลียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ  และทวีปอเมริกาใต ้ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิงแวดลอ้ม  ปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มและผลกรทบ
ต่อเนืองของสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  และทวีปอมริกาใต ้

 
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจการใช้เครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวม  วิเคราะห์และนําเสนอขอ้มูลเกียวกบั
ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ การเปลียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
วฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ รวมทงัการอนุรักษ ์ ปัญหา  ผลกระทบการเปลียนแปลงของทรัพยากร
และสิงแวดลอ้มต่อประเทศไทย 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 5.1  ม.3/1  ม.3/2   
ส 5.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
   
รวม  6  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาฯพนืฐาน  5  รหัสวชิา  ส23101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3  เวลา   40  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตวัชีวดั  (1) 
สาระการเรียนรู้ (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา   

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 การใช้เครืองมอืทาง
ภูมิศาสตร์  

ส 5.1    ม 3/1 
ม 3/2   

- เครืองมือทางภูมิศาสตร์ที
แสดงลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปีอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

8 20 

2 ลกัษณะทางกายภาพ
และสงัคมของทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้

ส 5.1    ม 3/1 
ม 3/2   

- ลกัษณะทางกายภาพและ
สงัคมของทวีป 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

8 20 

3 การเปลียนแปลงทาง
ธรรมชาติและทาง
สงัคม  

ส 5.2   ม 3/1 
ม 3/2   ม 3/3 
ม 3/4 

 - การเปลียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้

6 20 

4 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม        

ส 5.2   ม 3/1 
ม 3/2   ม 3/3 
ม 3/4 

 -  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้

6 20 

5 ปัญหาเกียวกบั
สิงแวดลอ้ม  

ส 5.2   ม 3/1 
ม 3/2   ม 3/3 
ม 3/4 

 -  ปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มที
เกิดขึนอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้ 

6 10 

6 ผลกระทบทีประเทศ
ไทยไดรั้บจากการ
เปลียนแปลงของ
สิงแวดลอ้มในอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้

ส 5.2   ม 3/1 
ม 3/2   ม 3/3 
ม 3/4 

 -   ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้ม
ในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้ต่อประเทศไทย 

6 10 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา        สังคมศึกษาฯพนืฐาน 6 รหัสวชิา     ส23102 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 3 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
************************* 

ศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะสาํคญัของกฎหมายอาญาและแพง่ลกัษณะการกระทาํผดิโทษทางอาญา  ศึกษาหลกัสิทธิ
มนุษยชน  การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลทีเหมาะสม ปัญหาความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจ  สงัคม  
ความเชือ  ปัญหาสิงแวดลอ้มในสงัคมไทย  ปัจจยัทีส่งเสริมการดาํรงชีวิตใหมี้ความสุข  รูปแบบการปกครองต่าง ๆ การ
ปกครองของไทย ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆทีใชใ้นปัจจุบนั  การปกครองของไทยกบัประเทศอืน ๆ  ทีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงั  การมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ
การใชอ้าํนาจรัฐ  ปัญหาทีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไ้ข    

ศึกษาความสาํคญัของวฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมสากล เพือปฏิบติัตนตามกฎหมายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  เห็นความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน  ตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรมไทย           ภูมิปัญญาของไทยเพือการ
อนุรักษแ์ละมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองระดบัต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกรับวฒันธรรมทีเหมาะสมนาํไปใชใ้นการ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงกบัระบบสหกรณ์  บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  ผลเสียจากการวา่งงานและแนวทางแกไ้ข  การกีดกนั
ทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ  นโยบายการเงินการคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5   
ส 2.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4    
ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3    
ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6    
 
 
รวม  18  ตวัชีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 



141 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาฯพนืฐาน  6  รหัสวชิา  ส23102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 3  เวลา   40  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตวัชีวดั  (1) 
สาระการเรียนรู้ (A2) 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา   

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 กฎหมายสาํคญัของ
ประเทศไทย 

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

-  กฎหมายทีประชาชน
ควรรู้ 
-  กฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ และกฎหมาย
อาญาทีควรรู้ 
-  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

4 10 

2 พลเมืองดีในสงัคม
ประชาธิปไตย 
 

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

-  พลเมืองดี 
-  การเมือง  การปกครอง 

2 10 

3 ประเพณี  วฒันธรรม  
และภูมิปัญญาไทย 
 

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

- ประเพณี   
   วฒันธรรมไทย 
-  ภูมิปัญญาไทย 

2 10 

4 กลไกราคา 
 

ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3    
 

-  กลไกราคาและการ
กาํหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

4 10 

5 เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3    
 

-  การแกไ้ขและพฒันา
ทอ้งถินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 10 

6 เศรษฐกิจพอเพียงกบั
ระบบสหกรณ์ 

ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3    
 

-    แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัหลกัการ
และระบบของ
สหกรณ์เพือ
ประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

4 10 

7 
 

บทบาทหนา้ทีของ
รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 
 

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

-  บทบาทและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 

 

4 
 

10 
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8 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

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

-  บทบาทความสาํคญัของ
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

4 
 
 
 

10 

9 เงินเฟ้อ  เงินฝืด  ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5  
ม.3/6  

-  ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด 4 10 

10 การวา่งงานและ
แนวทางแกปั้ญหา 

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

-  สภาพ  สาเหตุ  
ผลกระทบ  แนว
ทางแกไ้ขปัญหาการ
วา่งงาน 

4 5 

11 การคา้ระหวา่งประเทศ   ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5  
ม.3/6    
 
 

-  การคา้และการลงทุน
ระหวา่งประเทศ 
- สาเหตุและวธีิการกีดกนั
ทางการคา้ ในการคา้
ระหวา่งประเทศ  

4 5 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     พระพุทธศาสนา 11  รหัสวชิา      ส21111        ชันมัธยมศึกษาปีท ี  1   ภาคเรียนท ี1 

1  ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  นาํภูมิปัญญาทอ้งถินสภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  เขา้
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  เพือใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าเรืองต่อไปนี 
 พระพุทธ  เกียวกบั  ประวตัิและความสําคญัของพระพุทธศาสนา  เรือง  การสงัคายนา  การเผยแผ่
พระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย  ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจาํชาติ  สถาบนั
หลกัของสงัคมไทย  สภาพแวดลอ้มทีกวา้งขวางและครอบคลุมสงัคมไทย  พระพทุธศาสนากบัการพฒันาตนและ
ครอบครัว  พุทธประวตัิ  สรุปและวิเคราะห์พทุธประวติัเรือง ประสูติ  เทวทูต  4  การบาํเพญ็ทุกรกิริยา  การแสวงหา
ความรู้  ชาดก  เรือง  อมัพชาดก  ติตติรชาดก นิทานพนืบ้านส่งเสริมคุณธรรม กล่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ 
 ยา่กินปลิง  
 พระธรรม  เกียวกบั  หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  เรือง  พระรัตนตรัย  (พทุธคุณ  9)  อริยสจั  4  ทุกข ์ (ธรรมที
ควรรู้):  ขนัธ์  5  -  ธาตุ  4 ,  สมุทยั (ธรรมทีควรละ):  หลกักรรม  อบายมุข  6 
นิโรธ  (ธรรมทีควรบรรลุ)  :  สุข  2  (กายกิ,เจตสิก)  คิหิสุข,  มรรค  (ธรรมทีควรเจริญ):  ไตรสิกขา  กรรมฐาน  2  ปธาน  4  
โกศล  3  มงคล  38  ในเรืองไม่คบคนพาล  คบบณัฑิต  บชูาผูค้วรบูชา   
พุทธศาสนสุภาษิต  คือ  ย ํ เว  เสวติ  ตาทิโส  (คบคนเช่นไร  เป็นคนเช่นนนั)  อตฺตนา  โจทยตฺตาน ํ  (จงเตือนตนดว้ย
ตนเอง)  นิสมฺม  กรณ ํ เสยฺโย  (ใคร่ครวญก่อนทาํจึงดี)  ทุราวาสา  ฆรา ทุกฺขา  (เรือนทีครองไม่ดี  นาํทุกขม์าให)้ 
 พระสงฆ์  เกียวกบั  ประวตัพิุทธสาวก  พุทธสาวกิา  เรือง  พระมหากสัสปะ  พระอุบาลี   
อนาถบิณฑิกะ  นางวิสาขา ชาวพุทธตัวอย่าง  เรืองพระเจา้อโศกมหาราช  พระโสณะ  และพระอุตตระ  พระอาจารยห์น่วย 
ขนัติโก    หลวงปู่ เกลียง  วดัโนนแกด  หลวงพอ่มุม วดัปราสาทเยอ    หน้าทชีาวพุทธ  เรือง  วิถีชีวิตของพระภิกษุทีตอ้ง
ศึกษาคนัถธุระและวิปัสสนาธุระ  การปฏิบติัตวัทีเหมาะสมดว้ยกาย  วาจา  และใจ  การเป็นเพือนทีดีตามหลกัทิศเบืองซา้ย
ในทิศ  6  มิตรแท ้-  มิตรเทียม วิเคราะห์เหตุผลความจาํเป็นทีทุกคนตอ้งศึกษาเรียนรู้ศาสนาอืนๆ และปฏิบติัตนต่อศาสนิก
ชนอืนในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การเขา้ค่ายพทุธบุตร  การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา  การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ   

เพือใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยงิต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ส  1.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4  ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7     ม.1/8   ม.1/9  ม. 1/10  ม.1/11               
ส  1.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    
รวม   16   ตวัชีวดั 
 

 



144 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  พระพุทธศาสนา   11  รหัสวชิา ส 21211   

   ชันมัธยมศึกษาปีท ี  1   ภาคเรียนท ี1   2  ชัวโมง / สัปดาห์     40  ชัวโมง/ ภาคเรียน จํานวน  1  หน่วยกติ 
******************************** 

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A 2) 
เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ประวติัและความสาํคญั
ของพระพทุธศาสนา   

-  การสงัคายนา 
-  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สู่           
ประเทศไทย 

2 10 

2 พทุธประวติั   สรุปและวิเคราะห์พทุธประวติัเรือง  
-  ประสูติ   
-  เทวทูต  4   
-  การบาํเพญ็ทุกรกิริยา   
-  การแสวงหาความรู้ 

2 15 

3 ชาดก 
นิทานพืนบา้นส่งเสริม
คุณธรรม  
 

-  อมัพชาดก   
-  ติตติรชาดก 
- กล่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ 
 - ยา่กินปลิง  

3 10 

4 หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา   

พระรัตนตรัย  (พทุธคุณ  9)  อริยสจั  4  ทุกข ์ 
(ธรรมทีควรรู้):  ขนัธ์  5  -  ธาตุ  4 ,  สมุทยั 
(ธรรมทีควรละ):  หลกักรรม  อบายมุข  6 
นิโรธ  (ธรรมทีควรบรรลุ)  :  สุข  2  (กายกิ,เจตสิก)  
คิหิสุข,  มรรค  (ธรรมทีควรเจริญ):  ไตรสิกขา  
กรรมฐาน  2  ปธาน  4  โกศล  3  มงคล  38  ใน
เรืองไม่คบคนพาล  คบบณัฑิต  บูชาผูค้วรบูชา   

3 20 

5 พทุธศาสนสุภาษิต -  ย ํ เว  เสวติ  ตาทิโส  (คบคนเช่นไร  เป็นคน
เช่นนนั)   
-  อตฺตนา  โจทยตฺตาน ํ  (จงเตือนตนดว้ย
ตนเอง)   
-   นิสมฺม  กรณ ํ เสยฺโย  (ใคร่ครวญก่อนทาํจึง
ดี)   
-   ทุราวาสา  ฆรา ทุกฺขา  (เรือนทีครองไม่ดี  
นาํทุกขม์าให)้ 
 

2 15 
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6 ประวติัพทุธสาวก   
พทุธสาวิกา   

-  พระมหากสัสปะ   
-  พระอุบาลี   
-  อนาถบิณฑิกะ  
-  นางวิสาขา 

3 10 

7 ชาวพทุธตวัอยา่ง -  พระเจา้อโศกมหาราช   
-  พระโสณะ   
-  พระอุตตระ 
  

2 10 

8 หนา้ทีชาวพทุธ   -  วิถีชีวิตของพระภิกษุทีตอ้งศึกษาคนัถธุระ
และวิปัสสนาธุระ  
-   การปฏิบติัตวัทีเหมาะสมดว้ยกาย  วาจา  
และใจ   
-  การเป็นเพือนทีดีตามหลกัทิศเบืองซา้ยในทิศ  
6  มิตรแท ้-  มิตรเทียม 
-  การเขา้ค่ายพทุธบุตร   
-  การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา   
-  การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ   

3 10 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาพระพุทธศาสนา  12   รหัสวชิา ส21212        ชันมัธยมศึกษาปีท ี  1   ภาคเรียนท ี 2 

2  ชัวโมง / สัปดาห์     40  ชัวโมง/ ภาคเรียน    1  หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  นาํภูมิปัญญาทอ้งถินสภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  เขา้
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  เพือใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าเรืองต่อไปนี 
 พระพุทธ  เกียวกบั  วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  เรือง  ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน  การปฏิบติัตนในวนั
มาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา  วนัอฏัฐมีบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  ประวติัและความสาํคญัของวนัธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั  
คือ  วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  และวนัเทโวโรหณะ  ศึกษาวเิคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถินดา้น
พระพทุธศาสนา  มุ่งอนุรักษศ์าสนวตัถุ  และศาสนสถานในทอ้งถิน 
 พระธรรม  เกียวกบั  พระไตรปิฏก  โครงสร้าง  ชือคมัภีร์  และสาระสงัเขปของพระวนิยัปิฎก  เรืองน่ารู้จากพระ
ไตรปิฏก  อภิณหปัจจเวกขณ์  5  คาํศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ  ปริยติั-ปฏิบติั-ปฏิเวธ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  
สวดมนตแ์ปล  และแผเ่มตตา  วิธีปฏิบติัและประโยชนข์องการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา  ตามหลกัสติปัฏฐานเนน้  อานาปานสติ    นาํวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  พฒันาการ
เรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   2  วิธี  คือ  วิธีคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม  และความคิดแบบคุณ-โทษ  และ
ทางออก  ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถินในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 พระสงฆ์  เกียวกบั  มารยาทชาวพุทธ  และการปฏิบตัิตนต่อพระสงฆ์  เรืองการไปวดั  การแต่งกาย  และการนาํ
เดก็ไปวดั  การปฎิบติัตนในเขตวดั  การเขา้พบพระภิกษุ  การแสดงความเคารพ  (การประนมมือ  การไหว ้ การกราบ  การ
เคารพพระรัตนตรัย  การฟังเจริญพระพทุธมนต ์ การฟังสวดพระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา)  ศาสนพธีิ  เรือง  การ
จดัโตะ๊หมู่บูชา   (แบบหมู่  4  หมู่  5  หมู่  7  และหมู่  9 )  การจดัธูปเทียน  จดัเครืองประกอบโตะ๊หมู่บูชา  คาํอาราธนาต่าง  
ๆ  และศึกษาศาสนพิธี  และการปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธทีดีในทอ้งถินต่างๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแก้ปัญหาและ
การพฒันา  เรือง  พระพทุธศาสนากบัการพฒันาตนและครอบครัว   
 
 เพือใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยงิต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ส  1.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4  ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7     ม.1/8   ม.1/9  ม. 1/10  ม.1/11               
ส  1.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3    ม.1/4   ม./5    
รวม   16   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา    พระพทุธศาสนา 12      รหัสวชิา     ส21212       

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A 2) 
เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1 วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา   

-  ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน  การปฏิบติัตนในวนัมาฆบูชา  วนัวิสาขบู
ชา  วนัอฏัฐมีบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  ประวติัและความสาํคญัของวนั
ธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั  คือ  วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  
และวนัเทโวโรหณะ  
-  ศึกษา  วเิคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นพระพทุธศาสนา  
มุ่งอนุรักษศ์าสนวตัถุ  และศาสนสถานในทอ้งถิน 

3 10 

2 พระไตรปิฏก   -  โครงสร้าง  ชือคมัภีร์  และสาระสงัเขปของพระวินยัปิฏก   2 15 
3 น่ารู้จากพระไตรปิฏก   -  อภิณหปัจจเวกขณ์   3 10 
4 คาํศพัทท์างพระพทุธศาสนา   ปริยติั-ปฏิบติั-ปฏิเวธ   2 10 
5 การบริหารจิตและเจริญ

ปัญญา 
-  สวดมนตแ์ปล  และแผเ่มตตา   
-  วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา  ตามหลกัสติปัฏฐานเนน้   
อานาปานสติ     
-  นาํวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  
พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   2  วิธี  คือ  วิธีคิด
แบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม  และความคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก  
ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถินในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

2 20 

6 มารยาทชาวพทุธ  และการ
ปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์  

-  เรืองการไปวดั  การแต่งกาย  และการนาํเดก็ไปวดั  การปฎิบติัตนใน  
-   การเขา้พบพระภิกษุ  
-   การแสดงความเคารพ  (การประนมมือ  การไหว ้ การกราบ  การ
เคารพพระรัตนตรัย  การฟังเจริญพระพทุธมนต ์ การฟังสวดพระ
อภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา) 

3 15 

7 ศาสนพิธี -  การจดัโตะ๊หมู่บูชา   (แบบหมู่  4  หมู่  5  หมู่  7  และหมู่  9 )   
-  การจดัธูปเทียน  จดัเครืองประกอบโตะ๊หมู่บูชา   
-  คาํอาราธนาต่าง  ๆ  และศึกษาศาสนพิธี  และการปฏิบติัตนเป็นชาว
พทุธทีดีในทอ้งถินต่างๆ 

3 10 

8 สัมมนาพระพทุธศาสนากบั
การแกปั้ญหาและการพฒันา   

เรือง  พระพทุธศาสนากบัการพฒันาตนและครอบครัว   
 

2 10 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาพระพุทธศาสนา13  รหัสวชิา          ส22113        ชันมัธยมศึกษาปีท ี  2   ภาคเรียนท ี 1 

1  ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
***************************** 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  นาํภูมิปัญญาทอ้งถินสภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  เขา้
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  เพือใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าเรืองต่อไปนี 
 พระพุทธ  เกียวกบั  ประวตัิและความสําคญัของพระพทุธศาสนา  เรือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศ
เพือนบา้น  การนบัถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพอืนบา้นในปัจจุบนั  ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะทีช่วย
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพือนบา้น  ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็นรากฐาน
วฒันธรรม  เอกลกัษณ์และมรดก 
ของชาติ  พระพทุธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสงัคม  พุทธประวตัิ  สรุปและวิเคราะห์พทุธประวติัเรือง  
การผจญมาร  การตรัสรู้  การสงัสอน  ชาดก  เรือง  มิตตวนิทุกชาดก  ราโชวาทชาดก  
 พระธรรม  เกียวกบั  หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  เรือง  พระรัตนตรัย  (ธรรมคุณ 6)  อริยสจั  4  ทุกข ์ (ธรรมที
ควรรู้):  ขนัธ ์  5 – อายตนะ  สมุทยั  (ธรรมทีควรละ) :  หลกักรรม  สมบติั  4  วิบติั  4  อกศุลกรรมบถ  10  อบายมุข  6  
นิโรธ  (ธรรมทีควรบรรลุ): สุข  2 (สามิส  นิรามิส)   มรรค  (ธรรมทีควรเจริญ) :  บุพพนิมิตของมชัฌิมาปฏิปทา  ดรุญ
ธรรม  6    กลุจิรัฏฐิติธรรม  4  กศุลกรรมบถ  10 
สติปัฏฐาน  4  มงคล  38  ในเรืองประพฤติธรรม  เวน้จากความชวั  เวน้จากการดืมนาํเมา   
พุทธศาสนสุภาษิต  คือ  กมฺมุนา วตฺตตีโลโก  (สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม)  กลฺยาณการี  กลฺยาณี   
ปาปการี  จ  ปาปก ํ (ทาํดีไดดี้  ทาํชวัไดช้วั) สุโข  ปุญญสฺส  อุจฺจโย  (การสงัสมบุญนาํสุขมาให)้  
 ปูขโก  ลภเต  ปูช ํ วนฺทโก  ปฏิวนฺทน ํ (ผูบู้ชายอ่มไดรั้บการบูชาตอบ    ผูไ้หวย้อ่มไดรั้บการไหวต้อบ)   
 พระสงฆ์  เกียวกบั  ประวตัพิุทธสาวก  พุทธสาวกิา  เรืองพระสารีบุตร  พระโมคคลัลานะ  นางขชุชุตตรา  พระ
เจา้พิมพิสาร  ชาวพุทธตัวอย่าง  เรืองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  พระมหาธรรมราชาลิไท  หน้าที
ชาวพุทธ  เรือง  การเขา้ใจบทบาทของพระภิกษุในเรืองการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  การแสดงธรรม  ปาฐกถาธรรม  การ
ประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง  การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  การบรรยายธรรม  การจดั
นิทรรศการ  การเขา้ค่ายพทุธบุตร  การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา  การเป็นลูกทีดีตามหลกัทิศเบืองหนา้ในทิศ  6  
การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ   

เพือใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยงิต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 
   
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ส  1.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4  ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7     ม.1/8   ม.1/9  ม. 1/10  ม.1/11               
ส  1.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4   ม. 1/5      
รวม   16   ตวัชีวดั 
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                                                                                        โครงสร้างรายวชิา 

โครงสร้างรายวชิา  พระพุทธศาสนา 13  รหัสวชิา ส22113    ชันมัธยมศึกษาปีท ี  2   ภาคเรียนท ี1  
  1  ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

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

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A 2) เวลา/ชัวโมง 
นําหนัก 
คะแนน 

1 ประวติัและความสาํคญัของ
พระพทุธศาสนา   

-  การสงัคายนา   
-  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศ
เพือนบา้น   
-  การนบัถือศาสนาของประเทศเพือนบา้นใน
ปัจจุบนั   
-  ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาต่อ
สงัคมไทยในฐานะเป็นรากฐานวฒันธรรม  
เอกลกัษณ์และมรดกของชาติ   
-  พระพทุธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการ
จดัระเบียบสงัคม 

3 10 

2 พทุธประวติั   สรุปและวิเคราะห์พทุธประวติัเรือง   
-  การผจญมาร   
-  การตรัสรู้   
-  การสงัสอน   

2 15 

3 ชาดก -  มิตตวนิทุกชาดก   
-  ราโชวาทชาดก 

2 10 

4 หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา   

พระรัตนตรัย  (ธรรมคุณ 6)   
อริยสจั  4  ทุกข ์ (ธรรมทีควรรู้):  ขนัธ์  5 – 
อายตนะ  สมุทยั  (ธรรมทีควรละ) :  หลกัธรรม  
สมบติั  4  วิบติั  4  อกศุลกรรมบถ  10  
อบายมุข  6  นิโรธ  (ธรรมทีควรบรรลุ): สุข  2 
(สามิส   
นิรามิส)   มรรค  (ธรรมทีควรเจริญ) :   
บุพพนิมิตของมชัฌิมาปฏิปทา  ดรุญธรรม  6    
กลุจิรัฏฐิติธรรม  4  กศุลกรรมบถ  10 
สติปัฏฐาน  4  มงคล  38  ในเรืองประพฤติ
ธรรม  เวน้จากความชวั  เวน้จากการดืมนาํเมา   

4 20 
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5 พทุธศาสนสุภาษิต -  กมฺมุนา วตฺตตีโลโก  (สตัวโ์ลกยอ่มเป็น   
    ไปตามกรรม)   
-  กลฺยาณการี  กลฺยาณี  ปาปการี  จ  ปาปก ํ  
     (ทาํดีไดดี้  ทาํชวัไดช้วั)  
-  สุโข  ปุญญสฺส  อุจฺจโย  (การสงัสมบุญนาํสุข 
    มาให)้  
- ปูขโก  ลภเต  ปูช ํ วนฺทโก  ปฏิวนฺทน ํ  
    ( ผูบู้ชายอ่มไดรั้บการบูชาตอบ    ผูไ้หวย้อ่มไดรั้บ 
     การไหวต้อบ)   

2 15 

6 ประวติัพทุธสาวก   
พทุธสาวิกา   

-  พระสาลีบุตร   
-   พระโมคคลัลานะ   
-  นางขชุชุตตรา   
-  พระเจา้พิมพิสาร   

2 10 

7 ชาวพทุธตวัอยา่ง -  สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยา 
    วชิรญาณวโรรส   
-  พระมหาธรรมราชาลิไท   

2 10 

8 หนา้ทีชาวพทุธ   -  การเขา้ใจบทบาทของพระภิกษุในเรืองการ 
    เผยแผพ่ระพทุธศาสนา   
-  การแสดงธรรม  ปาฐกถาธรรม   
-  การประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง   
-  การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ ่
    พระพทุธศาสนา   
-  การบรรยายธรรม   
-  การจดันิทรรศการ   
-  การเขา้ค่ายพทุธบุตร   
-  การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา  
    การเป็นลูกทีดีตามหลกัทิศเบืองหนา้ในทิศ  
     6  การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

3 10 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาพระพุทธศาสนา 14   รหัสวชิา    ส22114        ชันมัธยมศึกษาปีท ี  2   ภาคเรียนท ี 2 

1  ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    0.5  หน่วยกติ 
******************** 

 ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  นาํภูมิปัญญาทอ้งถินสภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  เขา้
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  เพือใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าเรืองต่อไปนี 
 พระพุทธ  เกียวกบั  วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  เรือง  หลกัธรรมเบืองตน้ทีเกียวเนืองในวนัมาฆบูชา  วนัวิ
สาขบูชา  วนัอฏัมีบูชา    วนัอาสาฬหบูชา  ระเบียบพิธีและการปฏิบติัตนในวนัธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั  วนั
เขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  และวนัเทโวโรหณะ  ศึกษาวิเคราะห์คุณคา่ผลงาน  ภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นพระพทุธศาสนา  มุ่ง
อนุรักษศ์าสนวตัถุ  และศาสนาในทอ้งถิน 
 พระธรรม  เกียวกบั  พระไตรปิฏก  โครงสร้าง  ชือคมัภีร์  และสาระสงัเขปของพระสุตตนัตปิฏก  เรืองน่ารู้จาก
พระไตรปิฏก  จูฬกมัมวภิงัคสูตร  คาํศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ  ฌาน – ญาณ  การบริหารจติและเจริญปัญญา  สวด
มนตแ์ปล  และแผเ่มตตา  วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา  
ตามหลกัสติปัฏฐานเนน้  อานาปานสติ    นาํวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  พฒันาการเรียนรู้
ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   2  วิธี  คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม  และวิธีคิดแบบอรรถสมัพนัธ์  ศึกษาภูมิ
ปัญญาทอ้งถินในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 พระสงฆ์  เกียวกบั  มารยาทชาวพุทธ  และการปฏิบตัิตนต่อพระสงฆ์  เรืองการตอ้นรับ  (ปฏิสนัถาร)  มารยาท
ของผูเ้ป็นแขก  ฝึกปฏิบติัระเบียบพิธี  การยนื  การใหที้นงั  การเดินสวนทาง  
การสนทนา  การรับสิงของ  การแต่งกายไปวดั  การแต่งกายไปงานมงคล  งานอวมงคล  ศาสนพธีิ  เรือง   
การทาํบุญตกับาตร  การถวายภตัตาหาร  สิงของทีควรถวาย  และสิงของตอ้งหา้มสาํหรับพระภิกษุ  การถวายสงัฆทาน   
เครืองสงัฆทาน  การถวายผา้อาบนาํฝน  การจดัเครืองไทยธรรม  เครืองไทยธรรม  การกรวดนาํ   การทอดกฐิน  การ
ทอดผา้ป่า  และการปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธทีดีในทอ้งถินต่าง ๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแก้ปัญหาและการพฒันา  
เรือง  พระพทุธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสงัคม   
 เพือใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยงิต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ส  1.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4  ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7     ม.1/8   ม.1/9  ม. 1/10  ม.1/11               
ส  1.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4   ม. 1/5      
รวม   16   ตวัชีวดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     พระพุทธศาสนา  15       รหัสวชิา     ส23115        ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3   ภาคเรียนท ี 1 

1  ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    0.5  หน่วยกติ 
************************* 

 ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  นาํภูมิปัญญาทอ้งถินสภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  เขา้
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  เพือใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าเรืองต่อไปนี 
 พระพุทธ  เกียวกบั  ประวตัิและความสําคญัของพระพุทธศาสนา  เรือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศ
ต่าง ๆ  ทวัโลก    การนบัถือพระพทุธศาสนาของประเทศเหล่านนัในปัจจุบนั  ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะที
ช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรม  และความสงบสุขใหแ้ก่โลก  พระพทุธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธประวตัิ  สรุปและ
วิเคราะห์พทุธประวติัเรือง   
ปฐมเทศนา  โอวาทปาฎิโมกข ์ ศึกษาพทุธประวติัจากพระพทุธรูปปางต่าง ๆ  เช่น  ปางมารวิชยั  ปางปฐมเทศนา  ปางลีลา  
ปางประจาํวนัเกิด   ชาดก  เรือง  เรืองนนัทิวิสาลชาดก  สุวณัณหงัสชาดก  
 พระธรรม  เกียวกบั  หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  เรือง  พระรัตนตรัย  (สงัฆคุณ  9)  อริยสจั  4  ทุกข ์ (ธรรมที
ควรรู้) :  ขนัธ์  5  -  ไตรลกัษณ์  , สมุทยั (ธรรมทีควรละ)  :  หลกักรรม -  วฏัฏะ  3  ปปัญจธรรม  3  -  ตณัหา  มานะ  ทิฎฐิ,  
นิโรธ  (ธรรมทีควรบรรลุ)  :  อตัถะ  3, มรรค  (ธรรมทีควรเจริญ)  :  มรรคมีองค ์ 8  ปัญญา  3  สปัปุริสธรรม  7  บุญกิริยา
วตัถุ  10  อุบาสกธรรม  7  มงคล  38  ในเรืองมีศิลปวิทยา  พบสมณะ  ฟังธรรมตามกาล  สนทนาธรรมตามกาล  พทุธ
ศาสนสุภาษิต  คือ  อตฺตา  หเว  ชิต ํ เสยฺโย  (ชนะตนนนัแลดีกวา่)  ธมฺมจารี  สข ํ เสติ  (ผูป้ระพฤติธรรมยอ่มอยูเ่ป็นสุข)  
ปมาโท  มจฺจุโท  ปท ํ (ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย)  สุสฺสูส ํ ลภเต  ป ฺญ ํ (ผูฟั้งดว้ยดียอ่มไดปั้ญญา) 
 พระสงฆ์  เกียวกบั  ประวตัพิุทธสาวก  พุทธสาวกิา  เรืองพระอญัญาโกณฑญัญะ  พระมหาปชาบดีเถรี  พระเขมา
เถรี  พระเจา้ปเสนทิโกศล   ชาวพุทธตัวอย่าง  ม.จ.หญิง  พนูพิสมยั  ดิศกลุ  ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ  หน้าทชีาว
พุทธ  เรือง  หนา้ทีของพระภิกษุในการปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยัและจริยาวตัรอยา่งเหมาะสม    การปลกูจิตสาํนึกใน
ดา้นการบาํรุงรักษาวดั  และพทุธสถานใหเ้กิดประโยชน์  การปฏิบติัหนา้ทีชาวพทุธตามพทุธปณิธาน  4  ในมหา
ปรินิพพานสูตร  การศึกษาเรียนรู้เรืององคป์ระกอบของพระพทุธศาสนา  นาํไปปฏิบติัและเผยแผต่ามโอกาส  การศึกษา
การรวมตวัขององคก์รชาวพทุธ  การเป็นศิษยที์ดีตามหลกัทิศเบืองขวาในทิศ  6  การเขา้ค่ายพทุธบุตร  การเขา้ร่วมพิธีกรรม
ทางพระพทุธศาสนา  การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  
 เพือใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยงิต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ส  1.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4  ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7     ม.1/8   ม.1/9  ม. 1/10           
ส  1.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4   ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7         
รวม   17   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา     พระพุทธศาสนา   15  รหัสวชิา       ส23115   ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3   ภาคเรียนท ี 1 
1   ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    0.5  หน่วยกติ 

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

ท ี
หน่วยการเรียนรู้

หลกั 
สาระสําคญั (A 2) เวลา/ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ประวตัิและ
ความสําคญัของ
พระพุทธศาสนา   

-  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศต่าง ๆ  
ทวัโลก     
-  การนบัถือพระพทุธศาสนาของประเทศเหล่านนั
ในปัจจุบนั   
-  ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะทีช่วย
สร้างสรรคอ์ารยธรรม  และความสงบสุขใหแ้ก่โลก   
-  พระพทุธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

5 15 

2 พุทธประวตัิ   -  สรุปและวิเคราะห์พทุธประวติัเรือง   
ปฐมเทศนา  โอวาทปาฎิโมกข ์ 
- ศึกษาพทุธประวติัจากพระพทุธรูปปางต่าง ๆ  

เช่น  ปางมารวชิยั  ปางปฐมเทศนา  ปางลีลา  
ปางประจาํวนัเกิด 

 

3 
 
 
 
 

15 

3 ชาดก -  นนัทิวิสาลชาดก  
-  สุวณัณหงัสชาดก  
 

1 5 

4 หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

-  พระรัตนตรัย  (สงัฆคุณ  9)  
-  อริยสจั  4  
 ทุกข ์ (ธรรมทีควรรู้) :  ขนัธ์  5  -  ไตรลกัษณ์  , 
สมุทยั (ธรรมทีควรละ)  :  หลกักรรม -  วฏัฏะ  3  
ปปัญจธรรม  3  -  ตณัหา  มานะ  ทิฎฐิ,  นิโรธ  
(ธรรมทีควรบรรลุ)  :  อตัถะ  3, มรรค  (ธรรมทีควร
เจริญ)  :  มรรคมีองค ์ 8  ปัญญา  3  สปัปุริสธรรม  7  
บุญกิริยาวตัถุ  10  
 อุบาสกธรรม  7  
 มงคล  38  ในเรืองมีศิลปวิทยา  พบสมณะ  ฟังธรรม

4 20 
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ตามกาล  สนทนาธรรมตามกาล  
-   พทุธศาสนสุภาษิต  คือ   
อตฺตา  หเว  ชิต ํ เสยฺโย 
(ชนะตนนนัแลดีกวา่) 
ธมฺมจารี  สข ํ เสติ 
(ผูป้ระพฤติธรรมยอ่มอยูเ่ป็นสุข) 
ปมาโท  มจฺจุโท  ปท ํ
(ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย) 
สุสฺสูส ํ ลภเต  ป ฺญ ํ
(ผูฟั้งดว้ยดียอ่มไดปั้ญญา) 
 

5 ประวตัิพุทธสาวก  
พุทธสาวกิา   

-  พระอญัญาโกณฑญัญะ   
-  พระมหาปชาบดีเถรี  
- พระเขมาเถรี   
-  พระเจา้ปเสนทิโกศล 

2 20 

6 ชาวพุทธตัวอย่าง   -  ม.จ.หญิง  พนูพิสมยั  ดิศกลุ  
- ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ 
 

2 10 

7 หน้าทชีาวพุทธ   -  หนา้ทีของพระภิกษุในการปฏิบติัตามหลกัพระ
ธรรมวินยัและจริยาวตัรอยา่งเหมาะสม     
-  การปลูกจิตสาํนึกในดา้นการบาํรุงรักษาวดั  และ
พทุธสถานใหเ้กิดประโยชน์  
-  การปฏิบติัหนา้ทีชาวพทุธตามพทุธปณิธาน  4  ใน
มหาปรินิพพานสูตร  
 -  การศึกษาเรียนรู้เรืององคป์ระกอบของ
พระพทุธศาสนา  นาํไปปฏิบติัและเผยแผต่ามโอกาส   
-  การศึกษาการรวมตวัขององคก์รชาวพทุธ   
-  การเป็นศิษยที์ดีตามหลกัทิศเบืองขวาในทิศ  6   
-  การเขา้ค่ายพทุธบุตร   
-  การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา   
-  การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  
 

3 15 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     พระพุทธศาสนา  16   รหัสวชิา ส23116        ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3   ภาคเรียนท ี 2 

1  ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    0.5  หน่วยกติ 
************************ 

 ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  สร้างความคิดรวบยอด  นาํภูมิปัญญาทอ้งถินสภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้ม  เขา้
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  เพือใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าเรืองต่อไปนี 
 พระพุทธ  เกียวกบั  วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  เรือง  ประวติัของวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาในประเทศ
ไทย  วนัวิสาขบูชาวนัสาํคญัสากล  หลกัปฏิบติัตน  การฟังพระธรรมเทศนา  การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีทีวดั  
การงดอบายมุข  การประพฤติวิรัติในวนัธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั  ศึกษาวเิคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถินดา้น
พระพทุธศาสนา  มุ่งอนุรักษศ์าสนวตัถุและศาสนสถานในทอ้งถิน 
 พระธรรม  เกียวกบั  พระไตรปิฏก  โครงสร้าง  ชือคมัภีร์  และสาระสงัเขปของพระอภิธรรมปิฏก  เรืองน่ารู้จาก
พระไตรปิฏก  พทุธปณิธาน  4  ในมหาปรินิพพานสูตร  คาํศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ  อตัตา  – อนตัตา  การบริหารจิต
และเจริญปัญญา  สวดมนตแ์ปล  และแผเ่มตตา  วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา  ตามหลกัสติปัฏฐานเนน้  อานาปานสติ    นาํวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   2  วิธี  คือ  วิธีคิดแบบอริยสจั  และวิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจยั    ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถินในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 พระสงฆ์  เกียวกบั  ศาสนพธีิ  เรือง  พิธีทาํบุญงานมงคล  งานอวมงคล  การนิมนตพ์ระภิกษุ  การเตรียม
พระพทุธรูป  และเครืองบูชา  การวงดา้ยสายสิญจน์  การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครืองรับรอง  การจุดธูปเทียน  ขอ้ปฏิบติั
ในการเลียงพระ  การถวายขา้วพระพทุธ  การถวายไทยธรรม  การกรวดนาํ  มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัตตินต่อ
พระภิกษุในงานศาสนพธีิทบ้ีาน  การจดัเตรียมสถานที  การสนทนา  การแต่งกาย  มรรยาทการพดู  การใชค้าํพดูกบั
พระภิกษุตามฐานะ  การปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธทีดีในทอ้งถินต่าง  ๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแก้ปัญหาและการ
พฒันา  เรือง  พระพทุธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เพือใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยงิต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ
เรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม 

 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
ส  1.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4  ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7     ม.1/8   ม.1/9  ม. 1/10           
ส  1.2    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3   ม.1/4   ม. 1/5  ม.1/6    ม.1/7         
รวม   17   ตวัชีวดั 
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                                                                                        โครงสร้างรายวชิา 

             รายวชิา      พระพุทธศาสนา 16  รหัสวชิา         ส23116     ชันมธัยมศึกษาปีท ี 3   ภาคเรียนท ี  2    
 1   ชัวโมง / สัปดาห์     20  ชัวโมง/ ภาคเรียน    0.5  หน่วยกติ 

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

ท ี
หน่วยการเรียนรู้

หลกั 
สาระสําคญั (A 2) 

เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1 วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา   

-  ประวติัของวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาใน 
    ประเทศไทย วนัวิสาขบูชาวนัสาํคญัสากล   
-  หลกัปฏิบติัตน   
-  การฟังพระธรรมเทศนา   
-  การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีทีวดั  
- การงดอบายมุข   
-  การประพฤติวิรัติในวนัธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั   
-  ศึกษาวิเคราะห์คุณคา่ผลงานภูมิปัญญาทอ้งถินดา้น
พระพทุธศาสนา  มุ่งอนุรักษศ์าสนวตัถุและศาสนสถานใน
ทอ้งถิน 

3 15 

2 พระไตรปิฏก   -  โครงสร้าง  ชือคมัภีร์  และสาระสงัเขปของพระอภิธรรม
ปิฏก   
-  เรืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก  พทุธปณิธาน  4  ในมหา
ปรินิพพานสูตร   

3 
 
 

 

15 

3 คาํศพัทท์าง
พระพทุธศาสนา 

อตัตา  – อนตัตา   1 5 

4 การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา 

-  สวดมนตแ์ปล  และแผเ่มตตา   
-  วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา   
-  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ตามหลกัสติปัฏฐาน
เนน้  อานาปานสติ     
-  นาํวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  
-   พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   2  วิธี  
คือ  วิธีคิดแบบอริยสจั  และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั     
-  ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถินในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

4 20 
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5 มารยาทชาวพทุธ  
และการปฏิบติัตน
ต่อพระสงฆ ์  

-  การจดัเตรียมสถานที   
-  การสนทนา   
-  การแต่งกาย   
-  มรรยาทการพดู  การใชค้าํพดูกบัพระภิกษุตามฐานะ   
-  การปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธทีดีในทอ้งถินต่าง  ๆ 

2 20 

6 ศาสนพิธี   -  พิธีทาํบุญงานมงคล  
-  งานอวมงคล   
-  การนิมนตพ์ระภิกษุ   
-  การเตรียมพระพทุธรูป  และเครืองบูชา  การวงดา้ย
สายสิญจน์   
-  การปูลาดอาสนะ   
-  การเตรียมเครืองรับรอง  
-  การจุดธูปเทียน   
-  ขอ้ปฏิบติัในการเลียงพระ   
-  การถวายขา้วพระพทุธ   
-  การถวายไทยธรรม   
-  การกรวดนาํ   

3 10 

7  สมัมนา
พระพทุธศาสนากบั
การแกปั้ญหาและ
การพฒันา   

พระพทุธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 

4 15 

รวม 20 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       ประวตัิศาสตร์ 1 รหัสวชิา ส21121 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1 0.5  หน่วยกติ 
************************** 

 ศึกษาความสําคัญและการแบ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ไทย  การใช้ศักราชทีปรากฏในเอกสาร  รวมทัง
ความสัมพนัธ์และความสาํคญัของอดีตทีมีต่อปัจจุบนัและอนาคต  ความหมาย  ความสาํคญั  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
และวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์ไปใชศึ้กษาเรืองราวของประวติัศาสตร์ในทอ้งถิน
ของตนเองและเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส4.1    ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3  
 
รวม  3  ตวัชีวดั       
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ประวตัิศาสตร์ 1   รหัสวชิา ส 21121 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1  เทอม1 เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1 ) 
สาระการเรียนรู้(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 ความสาํคญัของเวลา
ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 

ส4.1    ม.1/1    ม.1/2   
ม.1/3   

-  ตวัอยา่งการใชเ้วลา ช่วงเวลาและยคุสมยั
ทีปรากฏในเอกสารประวติัศาสตร์ไทย 
- ความสาํคญัของเวลา และช่วงเวลา
สาํหรับการศึกษาประวติัศาสตร์ 
-  ความสมัพนัธ์และความสมัคญัของอดีต
ทีมีต่อปัจจุบนัและอนาคต 

7 35 

2 การเทียบศกัราช ส4.1    ม.1/1    ม.1/2   
ม.1 

-ทีมาของศกัราชทีปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ไทยไดแ้ก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./
พ.ศ./ค.ศ./และฮ.ศ. 
- วิธีการเทียบศกัราชต่างๆและตวัอยา่งการ
เทียบ 
- ตวัอยา่งการใชศ้กัราชต่างๆทีปรากฏใน
เอกสารประวติัศาสตร์ไทย 

6 30 

3 วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส4.1    ม.1/1    ม.1/2   
ม.1 

- ความหมายและความสาํคญัของ
ประวติัศาสตร์ทีมีความสมัพนัธ์เชือมโยง 
-ตวัอยา่งและหลกัฐานในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยัทงั
หลกัฐานชนัตน้และหลกัฐานชนัรองเช่น
ศิลาจารึกสมยัสุโขทยั 
- นาํวิธีการทางประวติัศาสตร์ไปใชศึ้กษา
เรืองราวของประวติัศาสตร์ไทยทีมีอยูใ่น
ทอ้งถินตนเองในสมยัใดกไ็ด(้สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ สมยัก่อนสุโขทยัสมยั
สุโขทยั สมยัอยธุยา สมยัธนบุรี สมนั
รัตนโกสินทร์)และเหตุการณ์สาํคญัสาํคญั
ในสมยัสุโขทยั 

7 35 

  รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ประวตัิศาสตร์ 2 รหัสวชิา ส21122 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2      0.5  หน่วยกติ 
************************** 

 ศึกษาและวิเคราะห์  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์  ทีมีผลต่อพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ ทีตงั  ความสาํคญั  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้มีต่ออารยธรรมในดินแดนไทย  
ตงัแต่ก่อนสมยัประวติัศาสตร์จนถึงอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่าง ๆ  
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์ไปใชศึ้กษาเรืองราวของประวติัศาสตร์ในทอ้งถิน
ของตนเองและเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส4.2    ม.1/1    ม.1/2  
ส4.3    ม.1/1    ม.1/2   ม.1/3  
 
รวม  5  ตวัชีวดั       
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา      ประวตัิศาสตร์ 2      รหัสวชิา         ส21122 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1 เทอม2 เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1 ) 
สาระการเรียนรู้(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 พฒันาการทางสงัคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ส4.2    ม.1/1    ม.1/2  
 

- ทีตงัและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตที้มีผลต่อ
พฒันาการทางดา้นต่างๆ 
- พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3 16 

2 ความสาํคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

ส4.1    ม.1/1    ม.1/2    -ทีตงัและความสาํคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ช่นแหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
-อิทธิพลของ 
อารยธรรมโบราณในดินแดนไทย
ทีมีพฒันาการของสงัคมไทยใน
ปัจจุบนั 

3 16 

3 วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส4.1    ม.1/1    ม.1/2  
ม.1/3     

- ความหมายและความสาํคญัของ
ประวติัศาสตร์ทีมีความสมัพนัธ์
เชือมโยง 
-ตวัอยา่งและ 

3 16 
 
 
 
 

4 เรืองราวทาง
ประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยัใน
ดินแดนไทย 

ส4.2    ม.1/1    ม.1/2  
ม.1/3 

-สมยัก่อนประวติัศาสตร์ใน
ดินแดนไทยโดยสงัเขป 
- รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรี
วิชยั ตามพรลิงค ์ทวารวดี เป็นตน้ 
- รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น 
ลา้นนา นครศรีธรรมราช สุพรรณ
ภูมิ  เป็นตน้ 
 
 

4 18 
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5 วิเคราะห์พฒันาการ
ของอาณาจกัรสุโขทยั
ในดา้นต่างๆ 

ส4.2    ม.1/1    ม.1/2  
ม.1/3 

-สมยัก่อนประวติัศาสตร์ใน
ดินแดนไทยโดยสงัเขป 
- รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรี
วิชยั ตามพรลิงค ์ทวารวดี เป็นตน้ 
- รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น 
ลา้นนา นครศรีธรรมราช สุพรรณ
ภูมิ  เป็นตน้ 

3 16 

6 วิเคราะห์อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและสงัคมใน
ปัจจุบนั 

ส4.2    ม.1/1    ม.1/2  
ส4.3    ม.1/1    ม.1/2   
ม.1/3  
 

- การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั
และปัจจยัทีเกียวขอ้ง (ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก) 
- พฒันาการของอาณาจกัสุโขทยั
ในดา้นการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สงัคมและความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 
-วฒันธรรมสมยัสุโขทยั เช่น 
ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
สาํคญั ศิลปกรรมไทย 
-ภูมิปัญญาไทยในสมยัสุโขทยั เช่น
การชลประทาน เครืองสงัคมโลก 
- ความเสือมของอาณาจกัสุโขทยั 

4 18 

  รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     ประวตัิศาสตร์ 3 รหัสวชิา      ส22123 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1 0.5  หน่วยกติ 
************************* 

ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการประเมินความน่าเชือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  ขอ้มูลจากเอกสารและตีความ
จากหลกัฐานในสมยัอยุธยาและธนบุรี  การสถาปนาอาณาจกัรอยุธยาและธนบุรี  ผลงานของบุคคลสําคญัของไทยและ
ต่างชาติทีมีส่วนร่วมสร้างสรรคช์าติไทย  แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  

เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจวิธีการประเมินความน่าเชือถือของหลักฐานทางประวติัศาสตร์  การสถาปนา
อาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี  พฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของไทยสมยัอยธุยาธนบุรีและภูมิภาคเอเชีย  ภูม
ปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบุรี  ผลงานของบุคคลสาํคญัของไทยและต่างชาติทีมีส่วนร่วมสร้างสรรคช์าติ
ไทย  แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย   
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
 
รวม  6  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา      ประวตัิศาสตร์ 3      รหัสวชิา     ส22123 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี2 เทอม1 เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1 ) 
สาระการเรียนรู้(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2   
 

- วิธีการประเมินความน่าเชือถือของ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ใน
ลกัษณะต่างๆ อยา่งง่ายๆเช่น 
การศึกษาภูมิหลงัของผูท้าํหรือ
ผูเ้กียวขอ้งสาเหตุช่วงระยะเวลา 
รูปลกัษณ์ของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 
- ตวัอยา่งการประเมินความน่าเชือถือ
ของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทย
ทีอยูใ่นทอ้งถินของตนเองหรือ
หลกัฐานสมยัอยธุยา 

4 20 

2 ความแตกต่างระหวา่ง
ความจริงกบั
ขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2  
ม.2/3   
 

- ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารต่างๆในสมยัอยธุยา และ
ธนบุรี เช่นขอ้ความบางตอนมนพระ
ราชพงศาวดารอยธุยา/จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ 
-ตวัอยา่งการตีความขอ้มูลจาก
หลกัฐานทีแสดงเหตุการณ์สาํคญัใน
สมยัอยธุยาและธนบุรี 
-การแยกแยะระหวา่งขอ้มูลกบัความ
คิดเห็นรวมทงัความจริงกบั
ขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 
- ความสาํคญัของการวิเคราะห์ขอ้มูล
และการตีความทางประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
 

4 20 
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3 การตีความหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ที
น่าเชือถือ 

 ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2  
ม.2/3   
 

- ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารต่างๆในสมยัอยธุยา และ
ธนบุรี เช่นขอ้ความบางตอนมนพระ
ราชพงศาวดารอยธุยา/จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ 
-ตวัอยา่งการตีความขอ้มูลจาก
หลกัฐานทีแสดงเหตุการณ์สาํคญัใน
สมยัอยธุยาและธนบุรี 
-การแยกแยะระหวา่งขอ้มูลกบัความ
คิดเห็นรวมทงัความจริงกบั
ขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 
 
- ความสาํคญัของการวิเคราะห์ขอ้มูล
และการตีความทางประวติัศาสตร์ 
 

4 20 
 
 
 
 

4 พฒันาการทางสงัคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2   
 

-ทีตงัและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเวน้
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ทีมีผลต่อ
พฒันาการโดยสงัเขป 
- พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมอืงของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวน้
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 

4 20 

5 ความสาํคญัของแหล่ง
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอชีย 

ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2   
 

-ทีตงัและความสาํคญัของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
แหล่งมรดกโลกประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชีย 
-อิทธิพลของอารยธรรมโบราณทีมี
ต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั 

4 20 

  รวม  20 100 
 
 
 
 
 



166 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     ประวตัิศาสตร์ 4    รหัสวชิา   ส22124 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2      0.5  หน่วยกติ 
************************** 

ศึกษาและวิเคราะห์ทีตงัและสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งอารยธรรมโบราณ  แหล่งมรดกโลกในแต่ละประเทศของ
ทวีปเอเชีย  ตลอดจนพฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
อยธุยาและธนบุรี  ศึกษาผลงานของบุคคลสาํคญัของไทยและต่างชาติทีมีส่วนร่วมสร้างสรรคช์าติไทย  แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 

เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  พฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที
มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั 
 
,มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 4.2  ม.2/1  ม.2/2   
ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
 
รวม  5  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา      ประวตัิศาสตร์ 4    รหัสวชิา       ส22124 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี2 เทอม2 เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1 ) 
สาระการเรียนรู้(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 พฒันาการทางสงัคม 
เศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาค
เอเชีย 

ส 4.2  ม.2/1  ม.2/2   
 

- ทีตงัและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย(ยกเวน้เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต)้ทีผลต่อพฒันาการ
โดยสงัเขป 
- พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย(ยกเวน้เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต)้ 

4 20 

2 ความสาํคญัของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชีย 

ส 4.2  ม.2/1  ม.2/2   
 

-ทีตงัและความสาํคญัของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชีย 
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณทีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั 

4 20 

3 พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา 
และธนบุรีในดา้น
ต่างๆ 

ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  
ม.2/3   
 

- การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
-ปัจจยัทีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัรอยธุยา 
-พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาใน
ดา้นการเมืองการปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจและความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ 
-การเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 1และการกู้
เอกราช 
-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
อยธุยา เช่น การควบคุมกาํลงัคน และ
ศิลปวฒันธรรม 
-การเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 2 การกูเ้อก
ราชและการสถาปนาอาณาจกัรธนบุรี 
-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
ธนบุรี 
-วีรกรรมของบรรพบุรุษ ผลงาน 

4 20 
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4 วิเคราะห์ปัจจยัที
ส่งผลต่อความมนัคง
และความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรอยธุยา 

ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  
ม.2/3   
 

- การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
-ปัจจยัทีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัรอยธุยา 
-พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาใน 

4 20 

5 ระบบภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยธุยาและธนบุรี 
และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาต่อการพฒันา
ชาติไทย 

ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  
ม.2/3   
 

- การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
-ปัจจยัทีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัรอยธุยา 
-พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาใน 

4 20 

   ดา้นการเมืองการปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจและความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ 
-การเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 1และการกู้
เอกราช 
-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
อยธุยา เช่น การควบคุมกาํลงัคน และ
ศิลปวฒันธรรม 
-การเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 2 การกูเ้อก
ราชและการสถาปนาอาณาจกัรธนบุรี 
-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
ธนบุรี 
-วีรกรรมของบรรพบุรุษ ผลงานของ
บุคคลสาํคญัของไทยและต่างชาติทีมี
ส่วนสร้างสรรคช์าติไทย 
 

  

  รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     ประวตัิศาสตร์ 5     รหัสวชิา    ส23125 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1 0.5  หน่วยกติ 
 

************************ 
ศึกษาและวิเคราะห์  ประวติัทอ้งถินตนเองและเหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตลอดจน

ขนัตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
ศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทีมีผลต่อการพฒันาทางประวติัศาสตร์  สังคม  

เศรษฐกิจ  การเมือง  อิทธิพลอารยธรรมตะวนัตกต่อสังคมโลกและเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที 20  ทงั
ดา้นความขดัแยง้  ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งประเทศ  ดา้นต่าง ๆ ในโลก 

เพือมีความรู้ความเขา้ใจและนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัและวิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัใน
ประวติัศาสตร์ของไทยและโลก 
 
,มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 4.1  ม.3/1  ม.3/2   
ส 4.2  ม.3/1  ม.3/2   
   
รวม  4  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ประวตัศิาสตร์ 5      รหัสวชิา      ส23125 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 เทอม1 เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1 ) 
สาระการเรียนรู้(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 เหตุการณ์สาํคญั
ทางประวติัศาสตร์ 

ส 4.1  ม.3/1  ม.3/2   
ส 4.2  ม.3/1  ม.3/2   
 

-ขนัตอนของวธีิการทางประวติัศาสตร์
สาํหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ทีเกิดขึนในทอ้งถินตนเอง 
-วิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัในสมยั
รัตนโกสินทร์ โดยใชว้ิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 
-นาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้น
การศึกษาเรืองราวทีเกียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว และทอ้งถินของตน 

5 25 

2 วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ใน
การศึกษาเรืองราว
ต่างๆ 

ส 4.1  ม.3/1  ม.3/2   
ส 4.2  ม.3/1  ม.3/2   
 

-ขนัตอนของวธีิการทางประวติัศาสตร์
สาํหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ทีเกิดขึนในทอ้งถินตนเอง 
-วิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัในสมยั
รัตนโกสินทร์ โดยใชว้ิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 
-นาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้น
การศึกษาเรืองราวทีเกียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว และทอ้งถินของตน 

5 25 

3 อธิบายพฒันาการ
ทางสงัคม 
เศรษฐกิจและ
การเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆใน
โลกพอสงัเขป 

ส 4.1  ม.3/1  ม.3/2   
ส 4.2  ม.3/1  ม.3/2   
 

-ทีตงัและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเวน้เอเชีย) ทีมีผลต่อ
พฒันาการโดยสงัเขป 
-พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก(ยกเวน้
เอเชีย)โดยสงัเขป 
-อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกทีมีผลต่อ
พฒันาการเปลียนแปลงของสงัคมโลก 
-ความร่วมมือและความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษที 20 เช่นสงคมโลกครังที2 
สงครามเยน็ องคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ  

5 25 
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4 วิเคราะห์
ผลกระทบการ
เปลียนแปลงที
นาํไปสู่ความ
ร่วมมือ และความ
ขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษที
20 ตลอดจนความ
พยายามในการ
ขจดัปัญหาความ
ขดัแยง้ 

ส 4.1  ม.3/1  ม.3/2   
ส 4.2  ม.3/1  ม.3/2   
 

- ทีตงัและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเวน้เอเชีย) ทีมีผลต่อ
พฒันาการโดยสงัเขป 
-พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก(ยกเวน้
เอเชีย)โดยสงัเขป 
-อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกทีมีผลต่อ
พฒันาการเปลียนแปลงของสงัคมโลก 
-ความร่วมมือและความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษที 20 เช่นสงคมโลกครังที2 
สงครามเยน็ องคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

5 25 

  รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     ประวตัิศาสตร์ 6 รหัสวชิา ส23126 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2  0.5  หน่วยกติ 
**************************** 

ศึกษาขนัตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์  และนาํวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาเรืองราวเกียวกบั
ตนเองแนวคิดเกียวกบัประเด็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมยัรัตนโกสินทร์  การปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลที 5  การ
เปลียนแปลงการเมืองการปกครองสมยั พ.ศ. 2475  การเปลียนแปลงทีสําคญัทีมีผลต่อมนุษยชาติ  ในยุคปัจจุบนั  สาเหตุ
และผลการเกิดสงครามโลก  ครังที 1 และ 2  ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงโลกตะวนัตกจนถึงสมยักลาง  
ศึกษาการเปลียนแปลงทีนาํไปสู่ความร่วมมือและความขดัแยง้ในศตวรรษที 20 และความพยายามในการขจดัปัญหาความ
ขดัแยง้ 

เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรืองราวเหตุการณ์สําคัญทางประวติัศาสตร์  ได้อย่างมีเหตุผลตามแนวคิดที
หลากหลาย  สามารถวิเคราะห์ความเชือมโยงสัมพนัธ์ของเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ทีเกิดขึนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์
ตลอดจนเขา้ใจแลเห็นความสาํคญัของการใชห้ลกัฐานและการตีความทีแตกต่างจากอดีตทีมีผลต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์  มีความรู้ความเขา้ใจ  วิเคราะห์การเปลียนแปลงทีสําคญัทีมีผลต่อพฒันาการของมนุษยช์าติในยุค
ปัจจุบนั  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลของการเกิดสงครามโลกครังที 1 และ 2  ทีนาํไปสู่การเปลียนแปลงความร่วมมือ  
และความขดัแยง้  และการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

   
,มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ส 4.2  ม.3/1  ม.3/2   
ส 4.3  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4    
   
รวม  6  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา     ประวติัศาสตร์ 6     รหสัวิชา         ส23126 

ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เทอม2 เวลา  20  ชวัโมง/ภาคเรียน  จาํนวน 0.5  หน่วยกิต 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1 ) 
สาระการเรียนรู้(A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 วิเคราะห์พฒันาการ
ของไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ใน
ดา้นต่างๆ 

ส 4.3  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3  ม.3/4    
   
 

-การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ของไทย 
-ปัจจยัทีส่งผลต่อความมนัคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
-บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศ์
จกัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความ
มนัคงของชาติ 
-พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์
ทางดา้นการเมือง การปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจ และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ตามช่วงสมยัต่างๆ 
- เหตุการณ์สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ทีมีผลต่อ
การพฒันาชาติไทย เช่น 
การทาํสนธิสญัญาเบาวริ์งในสมยัราชการที 4 
การปฏิรูปประเทศในสมยัราชกาลที 5 การเขา้
ร่วมสงคมโลกครังที1และครังที 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจยัและผลของเหตุการณ์
ต่างๆ 
-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 
-บทบาทของไทยตงัแต่เปลียนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนัในสงัคมโลก 

5 25 

2 วิเคราะห์ปัจจยัที
ส่งผลต่อความมนัคง
และความ
เจริญรุ่งเรืองของไทย
ในสมยั
รัตนโกสินทร์ 

ส 4.3  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3  ม.3/4    
   
 

-การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ของไทย 
-ปัจจยัทีส่งผลต่อความมนัคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
-บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศ์
จกัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความ
มนัคงของชาติ 
-พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์

5 25 
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ทางดา้นการเมือง การปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจ และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ตามช่วงสมยัต่างๆ 
-  เหตุการณ์สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ทีมีผล
ต่อการพฒันาชาติไทย เช่นการทาํสนธิสญัญา
เบาวริ์งในสมยัราชการที 4 การปฏิรูปประเทศ
ในสมยัราชกาลที 5 การเขา้ร่วมสงคมโลกครัง
ที1และครังที 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจยัและ
ผลของเหตุการณ์ต่างๆ 
- ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของไทยตงัแต่เปลียนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนัในสงัคมโลก 

3 วิเคราะห์ภูมิปัญญา
และวฒันธรรมไทย
สมยัรัตนโกสินทร์
และอิทธิพลต่อการ
พฒันาชาติ 

ส 4.3  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3  ม.3/4    
 

- การสถาปนกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ของไทย 
- ปัจจยัทีส่งผลต่อความมนัคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศ์
จกัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความ
มนัคงของชาติต่างๆ 
-  เหตุการณ์สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ทีมีผล
ต่อการพฒันาชาติไทย เช่น 
การทาํสนธิสญัญาเบาวริ์งในสมยัราชการที 4 
การปฏิรูปประเทศในสมยัราชกาลที 5 การเขา้
ร่วมสงคมโลกครังที1และครังที 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจยัและผลของเหตุการณ์
ต่างๆ 
- ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของไทยตงัแต่เปลียนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนัในสงัคมโลก 
- พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์
ทางดา้นการเมือง การปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจ และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ตามช่วงสมยั 

5 25 
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4 วิเคราะห์บทบาท
ของไทยในสมยั
ประชาธิปไตย 

ส 4.3  ม.3/1  ม.3/2  
ม.3/3  ม.3/4    
 

-การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ของไทย 
-ปัจจยัทีส่งผลต่อความมนัคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
-บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศ์
จกัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความ
มนัคงของชาติต่างๆ 
-เหตุการณ์สาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ทีมีผลต่อ
การพฒันาชาติไทย เช่น 
การทาํสนธิสญัญาเบาวริ์งในสมยัราชการที 4 
การปฏิรูปประเทศใน 
สมยัราชกาลที 5 การเขา้ร่วมสงคมโลกครังที1
และครังที 2 โดยวเิคราะห์สาเหตุปัจจยัและผล
ของเหตุการณ์ต่างๆ 
-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 
-บทบาทของไทยตงัแต่เปลียนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนัในสงัคมโลก 
-พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์
ทางดา้นการเมือง การปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจ และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ตามช่วงสมยั 

5 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รวม  20 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 พ21101  สุขและพลฯพนืฐาน 1 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ21102  สุขและพลฯพนืฐาน 2 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ21111  เทเบิลเทนนิส  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ21112  ยดืหยุน่   1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 พ22101  สุขและพลฯพนืฐาน 3 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ22102  สุขและพลฯพนืฐาน 4 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ22113  กรีฑา   1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ22114  กระบีกระบอง  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 พ23101  สุขและพลฯพนืฐาน 5 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ23102  สุขและพลฯพนืฐาน 6 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ23115  วอลเลยบ์อล  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ23116  บาสเกตบอล  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
พ21201  พลศึกษา 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ21202  พลศึกษา 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ22203  พลศึกษา 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ22204  พลศึกษา 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ23205  พลศึกษา 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ23206  พลศึกษา 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ21211  ประวติัการกีฬา 1 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ21212  ตะกร้อ 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ21213  ฟตุบอล 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ21214  ประวติัการกีฬา 2 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ21215  ตะกร้อ 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ21216  ฟุตบอล 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ22221  โภชนาการกบันกักีฬา 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ22222  ตะกร้อ 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ22223  ฟุตบอล 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ22224  โภชนาการกบันกักีฬา 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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พ22225  ตะกร้อ 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ22226  ฟุตบอล 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ23231  กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  11  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ23232  ตะกร้อ 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ23233  ฟุตบอล 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ23234  กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  21  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ23235  ตะกร้อ 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ23236  ฟุตบอล 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     สุขศึกษา 2                               รหัสวชิา  พ21102     ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
ภาคเรียนท ี 2                                       เวลาเรียน  20   ชัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

******************************************* 
 ศึกษาและอธิบาย สาเหตุ อาการ ประโยชน์ของการฝึกปฐมพยาบาลและเคลือนยา้ยผูป่้วย  การควบคุมและป้องกนั
การติดสารเสพติดเพือไม่ใหเ้กิดโรคและอุบติัเหตุ การใชท้กัษะชกัชวนใหล้ดละเลิกสารเสพติด 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติักระบวนการเผชิญปัญหา
และแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม  ใชค้วามรู้อยา่ง
คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพทงัร่างกายและจิตใจ  สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 

 

 

 

ตัวชีวดั 

พ 5.1  ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/4 ,ม.3/5  

รวม  4  ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    สุขศึกษา     รหัสวชิา    พ21102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 1 
เวลา  20 ชัวโมง        จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชีวดั 

เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 การปฐมพยาบาล พ 5.1 ม.1/1 
 

5 20 

2 การเคลือนยา้ยผูป่้วย พ 5.1 ม.1/1 
 

5 20 

3 ลกัษณะและอาการของ 
ผูติ้ดสารเสพติด 
 

พ 5.1 ม.1/2 

 
3 20 

4 ความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพ
ติดกบัการเกิดโรคและอุบติัเหตุ 
 

พ 5.1 ม.1/3 
 

 

3 
 

20 

5 ทกัษะการชกัชวนผูอื้นใหล้ด ละ 
เลิก สารเสพติด 
 

พ 5.1 ม.1/4 

 
4 20 

คะแนนระหว่างการเรียน 80 

ทดสอบปลายภาค 20 

รวมทงัสิน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา       พ21112          ชือวชิา  ยดืหยุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5 ชันมัธยมศึกษาปีท ี1            ภาคเรียนท ี 2 

********************************* 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นยดืหยุน่ (ยมินาสติก)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่งสนุกสนาน 
ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการ
แข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและ
การเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
พ 3.1  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3    
พ 3.2  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม. 1/5  ม. 1/6   
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬายมินาสติก ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและการ 
   การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะของยมินาสติกในระดบัต่างๆทีมีการแข่งขนั ตลอดจนรู้กฎ กติกา  
   มารยาทในการเป็นผูเ้ล่น ผูช้มทีดี 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจในกลวิธีและหลกัการฝึกยมินาสติกดว้ยความปลอดภยั 
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหวและการสร้างความคุน้เคยกบักีฬา 
    ยมินาสติก 
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการทรงตวั 
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะความอ่อนตวั 
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการมว้นตวั การกลิงตวั 
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการเหวยีงตวั 
9.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการต่อตวั 
10.สามารถนาํทกัษะยดืหยุน่ไปประยกุตใ์ชอ้อกกาํลงักายร่วมกบักิจกรรมกีฬาอืนๆ  อนัเป็นการป้องกนัการบาดเจบ็
ทางการกีฬา พฒันาคุณธรรม จริยธรรม มีนาํใจนกักีฬา นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ยดืหยุ่น (ยมินาสติก)   รหัสวชิา     พ21112 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 / 2554 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กีฬายมินาสติก 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬายมินาสติก 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 ลกัษณะยมินาสติก กฎ 
กติกา มารยาท 

มีความรู้ ความเขา้ใจลกัษณะการแข่งขนั กฎ กติกา 
มารยาทของกีฬายมินาสติกได ้

1 

3 กลวิธีและหลกัการฝึก
เพือความปลอดภยั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ในกลวิธีและหลกัการฝึกเล่น
ยมินาสติกดว้ยความปลอดภยัได ้

2 

4 การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัยมินาสติกได ้

2 

5 การทรงตวั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการทรงตวัได ้ 2 

6 ความอ่อนตวั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะความอ่อนตวัได ้ 2 

7 การมว้นตวั การกลิงตวั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการมว้นตวั การ
กลิงตวัได ้

2 

8 การเหวยีงตวั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเหวยีงตวัได ้ 2 

9 การต่อตวั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการต่อตวัได ้ 2 

10 ทกัษะเฉพาะตวัในการ
เล่นยมินาสติก 

มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา  และปฏิบติัทกัษะ
เฉพาะตวัในการเล่นยมินาสติกได ้

2 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 2 (เพมิเติม)   รหัสวชิา    พ21201      เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 1 หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแขง่ขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอลได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม  (ฟุตบอล 2)  พ21201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน  1   หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

2 ทกัษะการเลียงลูก
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลได ้ 5 

3 ทกัษะการโหม่งลูก
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอล
ได ้

4 

4 ทกัษะการยงิประตู 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 5 

5 
 

ทกัษะการเป็นผูรั้กษา
ประตู 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตู
ได ้

5 

6 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้ 5 

7 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้ 5 

8 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้ 10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      สุขศึกษา 3      รหัสวชิา  พ22101         ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

ภาคเรียนท ี 1       เวลาเรียน  20   ชัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
***************************************** 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการในวยัรุ่น  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อเจตนคติในเรือง
เพศ  ปัญหาและผลกระทบทีเกิดจากการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียน  โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  โรคเอดส์  การตงัครรภโ์ดย
ไม่พึงประสงค ์ ความเสมอภาคทางเพศ  การวางตวัต่อเพศตรงกนัขา้ม  ปัจจยัทีมีอิทธิพลในเรืองเพศ การเลือกใชบ้ริการ
ทางสุขภาพ  ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยต่ีอสุขภาพความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยที์มีผลต่อสุขภาพ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสุขภาพกายและจิต 
 โดยใชก้ระบวนการกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม  ใชค้วามรู้อยา่ง
คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพทงัร่างกายและจิตใจ  สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 
 
ตัวชีวดั 

พ 1.1  ม.2/1 ,ม.2/2  

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

 
รวม  10  ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา           สุขศึกษา     รหัสวชิา        พ22101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
เวลา  20 ชัวโมง      จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชีวดั 

เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 พฒันาการในวยัรุ่น   พ 1.1 ม2/1,ม.2/2 
 

5 20 

2 วยัรุ่นกบัเรืองเพศ พ 2.1  ม.2/1 ,ม.2/2,ม.2/3 ,ม.2/4 
 
 
 

4 20 

3 หลกัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บริการทางสุขภาพ 

พ 4.1 ม.2/1 

 
4 20 

4 อิทธิพลของเทคโนโลยทีีมีผลต่อ
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

พ 4.1 ม.2/2 ,ม2/3 
 
 

 

4 
 

20 

5 ความสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

พ 4.1 ม.2/4 

 
3 20 

คะแนนระหว่างการเรียน 80 

ทดสอบปลายภาค 20 

รวมทงัสิน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิากรีฑา รหัสวชิา พ22113 เวลา 20 ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1        0.5 หน่วยกติ 

****************************** 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นแบดมินตนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬากรีฑายอมรับและเห็นคุณคา่ของการออกกาํลงักาย          และการเล่นกีฬาเป็น
ประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจลกัษณะการแข่งขนั กฎ กติกา มารยาทของกีฬากรีฑาได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างสมรรถภาพความเร็ว ความแขง็แรง ความ
คล่องแคล่ววอ่งไวได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการวิงระยะสนั  
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการกลาง ไกลได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะความเร็ว รับ-ส่งไมค้ทาได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการวงิขา้มรัวได ้
8.มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการกระโดดไกลได ้
9.มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเขยง่กา้วกระโดดได ้
10.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการกระโดดสูงได ้
11.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการทุ่มนาํหนกัได ้
12.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการขวา้งจกัรได ้
13.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการพุง่แหลนได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     กรีฑา      รหัสวชิา    พ22113 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กรีฑา 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬากรีฑายอมรับและ
เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

2 

2 อบอุ่นร่างกายและ
การบริหารร่างกาย 

มีความรู้ ความเขา้ใจลกัษณะการแข่งขนั กฎ กติกา มารยาทของ
กีฬากรีฑาได ้

1 

3 วิงระยะสนั มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว 
และการสร้างสมรรถภาพความเร็ว ความแขง็แรง ความ
คล่องแคล่ววอ่งไวได ้

2 

4 วิงระยะกลาง 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยดืหยุน่ของ
กลา้มเนือ ความอดทน ความแขง็แรงและความเร็ว 

1 

5 วิงระยะไกล มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะความแขง็แรง ความเร็ว
สมาํเสมอ ความอดทน ระบบหายใจ 

1 

6 วิงผลดั 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะความเร็ว รับ-ส่งไมค้ทา
ได ้

2 

7 วิงขา้มรัว มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะความอ่อนตวัการทรงตวั 
ลอยตวัขา้มรัวและลงสู่พืนได ้

1 

8 กระโดดไกล มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการกระโดด ความเร็ว
ความแขง็แรงความอ่อน 

1 

9 เขยง่กา้วกระโดด มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเขยง่กา้วกระโดดได ้ 1 

10 กระโดดสูง มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการกระโดดสูงได ้ 2 

11 ทุ่มนาํหนกั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการทุ่มนาํหนกัได ้ 2 

12 ขวา้งจกัร มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการขวา้งจกัรได ้ 2 

13 พุง่แหลน มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการพุง่แหลนได ้ 2 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     ฟุตบอล 3 (เพมิเติม)   รหัสวชิา     พ22203         เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี1    1    หน่วยกติ 
******************************* 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ  
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุบอล3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจและปฏิบติัทกัษะกรับลูก-การส่งลูกฟุตบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการวิงเลียงลูกฟตุบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบต่างๆได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        เพมิเติม (ฟุตบอล 3)      รหัสวชิา       พ22203 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
เวลา  40 ชัวโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ           ภาคเรียนท ี1  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้เกียวกบักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการ
เล่นกีฬาเป็นประจาํ 

4 

2 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

3 ทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการรับลูก-การ
ส่งลูกฟุตบอลได ้

10 

4 การพฒันาความ 
คล่องตวั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูก
ฟุตบอลได ้

6 

5 การพฒันาทกัษะการส่ง
และหยดุฟุตบอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

6 

6 การพฒันาทกัษะการส่ง
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งฟุตบอล
ดว้ยหลงัเทา้ได ้

7 

7 การพฒันาทกัษะการเลียง
ลูกแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบ
ต่างๆได ้

6 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      สุขศึกษา 4            รหัสวชิา  พ22102      ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

ภาคเรียนท ี 2                 เวลาเรียน  20   ชัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
********************************** 

ศึกษาและอธิบายลกัษณะอาการเบืองตน้ของคนมีปัญหาสุขภาพจิต การปฏิบติัตนเพือจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด  สมรรถภาพทางกายและการพฒันาสมรรถภาพ  การช่วยเหลือฟืนฟผููที้ติดสารเสพติด  สถานทีบริการรักษา
และฟืนฟผููติ้ดสารเสพติด การหลีกเลียงสารเสพติดใหโ้ทษ การป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั 
 โดยใชก้ระบวนการกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม  ใชค้วามรู้อยา่ง
คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพทงัร่างกายและจิตใจ  สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 

 
ตัวชีวดั 

พ 4.1  ม.2/5 ,ม.2/6  

พ 5.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  
 

รวม  5  ตัวชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา       สุขศึกษา         รหัสวชิา          พ22102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชีวดั 

เวลา(ชัวโมง) นําหนัก
คะแนน 

1 ปัญหาสุขภาพจิต พ 4.1 ม.2/5 
 

3 20 

2 การจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด 

พ 4.1 ม.2/6 
 
 

2 20 

3 การช่วยเหลือฟืนฟผููติ้ดสารเสพ
ติด 

พ 5.1 ม.2/1 

 
5 20 

4 การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและ
สถานการณ์เสียง 
 

พ 5.1 ม.2/2  
 
 

 

5 20 

5 การป้องกนัและหลีกเลียง 
สถานการณ์คบัขนั 
 

พ 5.1 ม.2/3 

 
5 20 

คะแนนระหว่างการเรียน 80 

ทดสอบปลายภาค 20 

รวมทงัสิน 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา        พ23114               รายวชิา     กระบีกระบอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวน     0.5    หน่วยกติ        ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี2 

************************************************** 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นกระบีกระบองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน 
ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการ
แข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและ
การเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์รูปแบบการเคลือนไหวและนาํไปใชใ้นกระบีกระบองได ้
2. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพของตนเองได ้
3. เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
4. เคารพสิทธิและปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นอยา่งเคร่งครัด 
5. แสดงความมีนาํใจนกักีฬา  และชืนชมในสุนทรียภาพของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา 
6. เห็นคุณค่าของการนาํประสบการณ์ทีไดรั้บจากกิจกรรมการแข่งขนักีฬาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 
 
 



193 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      กระบีกระบอง        รหัสวชิา          พ31111 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
เวลา  20 ชัวโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบักระบี
กระบอง 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬากระบีกระบอง  
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬาเป็นประจาํ 

2 

2 การอบอุ่นและบริหารร่างกาย มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบักระบี 

1 

3 การถวายบงัคมและพรมนงั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการถวายบงัคม
และพรมนงัได ้

2 

4 การถวายบงัคมและพรมยนื มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการถวายบงัคม
และพรมยนืได ้

2 

5 ไมรํ้ากระบี มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแสดงไมรํ้า
กระบีได ้

5 

6 ไมตี้กระบี 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแสดงไมตี้ได ้ 5 

7 การแสดงกระบีกระบอง มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแสดงกระบี
กระบอง 

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 4 (เพมิเติม) รหัสวชิา        พ22203         เวลา    40     ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2      1      หน่วยกติ 
**************************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหว 
แบบต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุฟุตบอลดว้ยลูกโด่งได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นฟุตบอลดว้ยศีรษะได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นระบบทีมได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และปฏิบติัทกัษะการเล่นทีมตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นฟุตบอลบอลได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 4)  รหัสวชิา   พ22203 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน     1    หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2  

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

2 การพฒันาทกัษะการส่งและ
หยดุฟุตบอลดว้ยลูกโด่ง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตบอลดว้ยลูกโด่งได ้

3 

3 พฒันาทกัษะการเล่นฟุตบอล
ดว้ยศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นฟุตบอล
ดว้ยศีรษะได ้

3 

4 การพฒันาทกัษะการยงิประตู มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 4 

5 การพฒันาทกัษะการเป็น
ผูรั้กษาประต ู

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษา
ประตูได ้

4 

6 การพฒันาทกัษะการเล่น
ระบบทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นระบบทีม
ได ้

10 

7 กติกาการเล่นฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา  และปฏิบติัทกัษะการ
เล่นทีม  ตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นฟตุบอลบอลได ้

5 

8 การพฒันาการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาสุขศึกษา 5        รหัสวชิา  พ  23101       ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

ภาคเรียนท ี 1          เวลาเรียน  20   ชัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
******************************** 

ศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญาในแต่ละวยั  ตระหนกั
ถึงความสาํคญัของปัจจยัทีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของบุคคลวยัทอง(วยัผูใ้หญ่) วยัสูงอาย ุ สือ โฆษณาทีมีอิทธิพล
ต่อการพฒันาของวยัรุ่น องคป์ระกอบของอนามยัเจริญพนัธุ์  ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตงัครรภ ์ความขดัแยง้และสาเหตุ
ของความขดัแยง้ในครอบครัวและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข ความสาํคญัของสิงแวดลอ้มปัจจยัเสียงจากสิงแวดลอ้มที
ก่อใหเ้กิดโรค และมีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุงสิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติักระบวนการเผชิญปัญหา
และแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม  ใชค้วามรู้อยา่ง
คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพทงัร่างกายและจิตใจ  สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 

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

รวม  7  ตัวชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สุขศึกษา         รหัสวชิา       พ23101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  20 ชัวโมง      จํานวน    0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชีวดั 

เวลา(ชัวโมง) นําหนัก
คะแนน 

1 พฒันาตนใหส้มวยั พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 

3 20 

2 วยัทองสู่วยัสูงอาย ุ พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2 
 

4 20 

3 อารมณ์เพศ  

 

พ 2.1 ม.3/1 ,ม.3/2 
 

 

3 15 

4 ความเสียงความเสีย พ 2.1 ม.3/2 
 

 

3 
 

15 

5 อนามยัเจริญพนัธ์นนัตอ้งปฏิบติั พ 2.1 ม.3/1,3/2 

 
3 15 

6 สิงแวดลอ้มดีมีสุข พ 4.1 ม.3/3 
 

4 15 

คะแนนระหว่างการเรียน 80 

ทดสอบปลายภาค 20 

รวมทงัสิน 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  วอลเลย์บอล              รหัสวชิา     พ23115                   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5    ชันมัธยมศึกษาปีท ี3          ภาคเรียนท ี 1 

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

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นวอลเลยบ์อลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
พ 3.1  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3    
พ 3.2  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม. 1/5  ม. 1/6   
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อล ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย 
    และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก- 
   วอลเลยบ์อล 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือล่างได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือบนได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูก(เสิร์ฟ)ได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกตบได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสกดักนัได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการเล่นวอลเลยบ์อลได ้
9.มีความรู้ ความเขา้ใจ เล่นวอลเลยบ์อลตามตาํแหน่ง และกฎ กติกาได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา       วอลเลย์บอล        รหัสวชิา        พ 23115 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน     0.5     หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 
หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กีฬาวอลเลยบ์อล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อล 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกวอลเลยบ์อล 

1 

3 การเล่นลูกสองมือล่าง มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือ
ล่างได ้

2 

4 การเล่นลูกสองมือบน มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือ
บนได ้

2 

5 การส่งลูก (การเสิร์ฟ) มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกได ้ 2 

6 การเล่นลูกตบ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกตบได ้ 3 

7 การสกดักนั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการสกดักนัได ้ 3 

8 ทกัษะเฉพาะตวัในการ
เล่นวอลเลยบ์อล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการเล่น
วอลเลยบ์อล 

3 

9 หนา้ทีตาํแหน่งการเล่น มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และเล่นวอลเลยบ์อลตาม
ตาํแหน่งได ้

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      ฟุตบอล 5 (เพมิเติม)       รหัสวชิา      พ23205            เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1   1      หน่วยกติ 
********************************************* 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุบอล3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬาฟตุบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอลแบบต่างๆได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการหยดุลูกฟตุบอลแบบต่างๆได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลแบบต่างๆได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอลได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 5)    พ23205 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน  1  หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้เกียวกบัฟุตบอล มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  ยอมรับ
และเห็นคุณคา่ของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็น
ประจาํ 

5 

2 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟุตบอล 

1 

3 ทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
ฟุตบอลได ้

6 

4 การพฒันาความ 
คล่องตวั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอลได ้ 4 

5 ทกัษะเทคนิคการส่งลูก
ฟุตบอลแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอล
แบบต่างๆได ้

8 

6 ทกัษะเทคนิคการหยดุ
ลูกฟุตบอลแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการหยดุลูกฟตุบอล
แบบต่างๆได ้

5 

7 ทกัษะเทคนิคการเลียง
ลูกฟุตบอลแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอล
แบบต่างๆได ้

8 

8 ทกัษะเทคนิคการโหม่ง
ลูกฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูก
ฟุตบอลได ้

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาสุขศึกษา 6              รหัสวชิา      พ23102      ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

ภาคเรียนท ี 2            เวลาเรียน  20   ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
******************************* 

ศึกษาและวิเคราะห์ โรคทีเป็นสาเหตุสาํคญัของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย  โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ  
ปัญหาสุขภาพในชุมชน  แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน  ความสาํคญัของการปกป้องสิทธิตนเองในฐานะผูบ้ริโภค
ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาทางอารมณ์ ปัจจยัเสียงและพฤติกรรมเสียงทีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ การ การวางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักายการพกัผอ่นและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่างๆและพฒันาสมรรถภาพและสุขภาพ 
 โดยใชก้ระบวนการกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม  ใชค้วามรู้อยา่ง
คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพทงัร่างกายและจิตใจ  สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 

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

รวม  7  ตัวชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สุขศึกษา      รหัสวชิา      พ23102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน    0.5    หน่วยกติ        ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชีวดั 

เวลา(ชัวโมง) นําหนักคะแนน 

1 โรคาพาทุกข ์ พ 4.1 ม.3/2 
 

3 15 

2 ดูแลตนเอง พ 4.1 ม.3/1 
 

4 20 

3 มีสิทธิ ตอ้งใช ้ พ 5.1 ม.3/1 

 
3 15 

4 กายใจสายสมัพนัธ์ พ 4.1 ม.3/1 3 
 

15 

5 แผนสุขภาพ พ 4.1 ม.3/4,3/5 

 
2 10 

6 เสียงนกัชกัวุน่ 
 

พ 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/4 3 15 

7 ปลอดภยัไวก่้อน 
 

พ 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4
ม.3/5 

2 10 

คะแนนระหว่างการเรียน 80 

ทดสอบปลายภาค 20 

รวมทงัสิน 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     บาสเกตบอล         รหัสวชิา      พ23116                     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5 ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี 2 

*************************** 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นบาสเกตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
พ 3.1  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3    
พ 3.2  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม. 1/4  ม. 1/5  ม.1/6   
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย 
    และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก- 
   บาสเกตบอล 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการรับลูก – การส่งลูกแบบต่างๆ ได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบต่างๆ ได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิลูกแบบต่างๆ ได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการเล่นบาสเกตบอลบอลได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ เล่นบาสเกตบอลตามตาํแหน่ง และกฎ กติกาได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      บาสเกตบอล      รหัสวชิา      พ23116 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบักีฬา
บาสเกตบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการ
เล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก
บาสเกตบอล 

1 

3 การรับลูก - การส่งลูก
บาสเกตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการรับลูก-การ
ส่งลูกบาสเกตบอลล่างได ้

3 

4 การเลียงลูก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเลียงลูก 
บาสเกตบอลได ้

3 

5 การยงิ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิลูกได ้ 3 

6 ทกัษะเฉพาตวัในการเล่น
บาสเกตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการ
เล่นบาสเกตบอลได ้

3 

7 หนา้ที ตาํแหน่งในการเล่น
ทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา  และปฏิบติัทกัษะการ
เล่นทีมตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นบาสเกตบอลได ้

4 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ฟุตบอล 6 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23206          เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแตะมุมได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นแบบรุก-รับได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นทีมได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจใน กฎและกติกาการเล่นฟุตบอลได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจใน กฎและกติกาการตดัสินเบืองตน้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 6)    รหัสวชิา     พ23206 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน  1  หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟุตบอล 

1 

2 ทกัษะเทคนิคการยงิประต ู มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 2 

3 ทกัษะเทคนิคการแตะมุม มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการแตะมุมได ้ 1 

4 ทกัษะเทคนิคการเล่นแบบ
รุก-รับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการเล่นแบบรุก-
รับได ้

6 

5 ทกัษะเทคนิคการเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการเป็นทีมได ้ 10 

6 กติกาการเล่นฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาการเล่นฟุตบอล
ได ้

5 

7 การพฒันาการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลได ้

5 

8 ความรู้เกียวกบักติกาการ
ตดัสินเบืองตน้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาการตดัสิน
เบืองตน้ 

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ประวติัการกีฬา 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21211          20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1 0.5     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี เกียวกบัการประวติันกักีฬาแบบอยา่ง พระอจัฉริยภาพดา้นกีฬาของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ประวติัความเป็นมากีฬาแห่งชาติ ข่าวปัจจุบนัของกีฬาแห่งชาติ ประวติัความเป็นมากีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ข่าวปัจจุบนัของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประวติักีฬาสากลต่างๆ สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รู้ความเป็นมาของการจดัการแข่งขนักีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬา วฒันธรรมการกีฬาทีเป็นสากล เพือ
สามารถรู้หลกัการและเท่าทนัเหตุการณ์ของวงการกีฬาในประเทศและต่างประเทศได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถอธิบายประวติันกักีฬาทีเป็นตวัอยา่งได ้
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในพระอจัฉริยภาพดา้นกีฬาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
 3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาแห่งชาติ 
 4. นกัเรียนมีความรู้ในข่าวปัจจุบนัของกีฬาแห่งชาติ 
 5. มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
 6. นกัเรียนมีความรู้ในข่าวปัจจุบนัของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
 7. มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาสากลชนิดต่างๆ เช่น ประวติักีฬาฟุตบอล  ประวติักีฬาบาสเกตบอล    
ฯลฯ ไม่ตาํกวา่ 20 ชนิดกีฬา
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ประวติัการกีฬา 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21211  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1     
เวลา   20  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี1 0.5     หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 
คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที 1 
พระอจัฉริยภาพดา้นกีฬา 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายประวติันกักีฬาทีเป็นตวัอยา่งได ้
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในพระอจัฉริยภาพดา้นกีฬาของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

        5 10 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 
ประวติักีฬาแห่งชาติ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬา
แห่งชาติ 

2. นกัเรียนมีความรู้ในข่าวปัจจุบนัของกีฬาแห่งชาติ 

 

        5 
 

10 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 

ประวติักีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

2. นกัเรียนมีความรู้ในข่าวปัจจุบนัของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

5 10 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 
ประวติักีฬาสากลชนิด
ต่างๆ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาสากล
ชนิดต่างๆ เช่น ประวติักีฬาฟุตบอล  ประวติักีฬา
บาสเกตบอล ฯลฯ ไม่ตาํกวา่ 20 ชนิดกีฬา 

        5 10 

จิตพสัิย  20 

กลางภาค  20 

ปลายภาค  20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21212          40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พืนฐานเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทกัษะในการเล่นตะกร้อ การเตะลูกขา้งเทา้ดา้นใน การเตะลูกหลงัเทา้ การเล่นลูกดว้ยเข่า การเล่นลูกดว้ยศีรษะ การเล่นลูก
ดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพ  
 โดยการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไดแ้ก่ทกัษะในการเล่นตะกร้อทกัษะการเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ใน ทกัษะการเตะลูกหลงัเทา้ ทกัษะการเตะลูกดว้ยเข่า ทกัษะการเล่นลูกดว้ยศีรษะ ทกัษะการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อและมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบติัทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีถูกตอ้งและเหมาะสมเกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักายตามความถนดัและความสนใจ 
และนาํทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไปใชใ้นการออกกาํลงักายเพือพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทวัไป 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได ้
2. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
3. มีทกัษะเคลือนไหวในท่าเบืองตน้ของกีฬาเซปักตะกร้อ 
4. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรุกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
5. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
6. รู้และเขา้ใจกติกาการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
7. อธิบายและปฏิบติัวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21212  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที 1ความรู้
ทวัไปเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการ

เล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 
การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้าง

ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 
การเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ในได ้

3 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 

การเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 
การเล่นลูกดว้ยศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยศีรษะ
ได ้

3 

หน่วยการเรียนรู้ที 6 
การตงัลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตงัลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้
ดา้นในและศีรษะได ้

2 

หน่วยการเรียนรู้ที 7 
การส่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 8 
การรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 9 
การสกดักนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักนัได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 10 

หนา้ทีตาํแหน่งการเล่นและ
กติกาการแข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัการเล่นเซปักตะกร้อ
ตามตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ  
แข่งขนัได ้

3 

รวม 20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ21213 เวลา 40 ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1  1หน่วยกติ 

******************************** 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแขง่ขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหวและการสร้างความคุน้เคยกบักีฬา 
ฟุตบอล 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาฟุตบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเดาะลูกฟุตบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม(ฟุตบอล 1)พ21213 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี4 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไป
เกียวกบักีฬาฟตุบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลยอมรับและ
เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

4 

2 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตบอล 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

3 ทกัษะเบืองตน้ของ
กีฬาฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาฟุตบอลได ้ 5 

4 ทกัษะการเดาะ
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเดาะลูกฟุตบอลได ้ 20 

5 ทกัษะการเตะและ
หยดุฟุตบอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูก
ฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

5 

6 ทกัษะการเตะ
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูก
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้

5 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ประวติัการกีฬา 2 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21214          20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1 0.5     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี เกียวกบัความสาํคญัของการกีฬา ความหมายของการกีฬา การ
กาํเนิดของกีฬาแต่ละชนิด ประวติักีฬาโอลิมปิก ประวติักีฬาซีเกมส์ ประวติักีฬาเอเชียนเกมส์ สามารถนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้ความเป็นมาของการจดัการแขง่ขนักีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬา วฒันธรรมการ
กีฬาทีเป็นสากล เพือสามารถรู้หลกัการและเท่าทนัเหตุการณ์ของวงการกีฬาในประเทศและต่างประเทศได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของการกีฬาได ้
2. นกัเรียนเขา้ใจความหมายของการกีฬา 
3. นกัเรียนสามารถอธิบายการกาํเนิดของกีฬาได ้
4. บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬาโอลิมปิกได ้
5. ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬาโอลิมปิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬาโอลิมปิกได ้
7. บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬา ซีเกมส์ได ้
8. ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬา ซีเกมส์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬา ซีเกมส์ได ้
9. บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬาเอเชียนเกมส์ 
10. ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬาเอเชียนเกมส์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
11.  อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬาเอเชียนเกมส์ได ้
12. บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬาโอลิมปิกได ้
13. ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬาโอลิมปิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
14.  อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬาโอลิมปิกได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา    ประวติัการกีฬา 2  (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21214  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1     

เวลา   20  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี2 0.5     หน่วยกติ 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา
(ชัวโมง) 

1 ความสาํคญั
ของการกีฬา 

- นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของการกีฬาได ้

-นกัเรียนเขา้ใจความหมายของการกีฬา 
1 

2 กาํเนิดการกีฬา -นกัเรียนสามารถอธิบายการกาํเนิดของกีฬาได ้ 2 

3 
ประวติักีฬา
โอลิมปิก
โบราณ 

-บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬาโอลิมปิกได ้

-ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬาโอลิมปิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬา
โอลิมปิกได ้

1 

4 
ประวติั
โอลิมปิก
สมยัใหม่ 

-บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬาโอลิมปิกได ้

-ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬาโอลิมปิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬา
โอลิมปิกได ้

6 

5 
ประวติักีฬา
เอเชียนเกมส์ 

-บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬาเอเชียนเกมส์ 

-ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬาเอเชียนเกมส์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬา
เอเชียนเกมส์ได ้

10 

6 

ประวติักีฬา
ซีเกมส์ 

-บอกความหมายและความสาํคญัของประวติักีฬา ซีเกมส์ได ้

-ระบุขนัตอนของวิธีการทางประวติักีฬา ซีเกมส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-อธิบายลกัษณะ   ประเภท   และแหล่งทีมาของหลกัฐานทางประวติักีฬา 
ซีเกมส์ได ้
 

5 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 2 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21215          40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พืนฐานเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทกัษะในการเล่นตะกร้อ การเตะลูกขา้งเทา้ดา้นใน การเตะลูกหลงัเทา้ การเล่นลูกดว้ยเข่า การเล่นลูกดว้ยศีรษะ การเล่นลูก
ดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพ  
 โดยการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไดแ้ก่ทกัษะในการเล่นตะกร้อทกัษะการเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ใน ทกัษะการเตะลูกหลงัเทา้ ทกัษะการเตะลูกดว้ยเข่า ทกัษะการเล่นลูกดว้ยศีรษะ ทกัษะการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อและมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบติัทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีถูกตอ้งและเหมาะสมเกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักายตามความถนดัและความสนใจ 
และนาํทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไปใชใ้นการออกกาํลงักายเพือพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทวัไป 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได ้
2. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
3. มีทกัษะเคลือนไหวในท่าเบืองตน้ของกีฬาเซปักตะกร้อ 
4. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรุกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
5. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
6. รู้และเขา้ใจกติกาการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
7. อธิบายและปฏิบติัวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 2 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ21215 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  
   เวลา   40  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที 1ความรู้
ทวัไปเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ ยอมรับ
และเห็นคุณคา่ของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 
การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้าง

ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และ
การสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 
การเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 

การเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 
การเล่นลูกดว้ยศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยศีรษะได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 6 
การตงัลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตงัลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน
และศีรษะได ้

2 

หน่วยการเรียนรู้ที 7 
การส่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 8 
การรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 9 
การสกดักนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักนัได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 10 

หนา้ทีตาํแหน่งการเล่นและ
กติกาการแข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัการเล่นเซปักตะกร้อตาม
ตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ  

แข่งขนัได ้
3 

รวม 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 2 (เพมิเติม) รหัสวชิา    พ21216 เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 1  หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแขง่ขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอลได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม(ฟุตบอล 2)พ21216 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
เวลา  40 ชัวโมง        จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

2 ทกัษะการเลียงลูก
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลได ้ 5 

3 ทกัษะการโหม่งลูก
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอล
ได ้

4 

4 ทกัษะการยงิประตู 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 5 

5 
 

ทกัษะการเป็นผูรั้กษา
ประตู 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตู
ได ้

5 

6 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้ 5 

7 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้ 5 

8 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้ 10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  โภชนาการกบันกักีฬา 1    (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22221          20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1 0.5     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี เกียวกบัความรู้เบืองตน้เกียวกบัโภชนาการ อาหารกบัสุขภาพและ
อาหารกบันกักีฬา การประยกุตอ์าหารเพือสุขภาพและการกีฬา ความรู้เบืองตน้เกียวกบัคาร์โบไฮเดรต ความรู้เบืองตน้
เกียวกบัโปรตีน ความรู้เบืองตน้เกียวกบัวิตามิน เกลือแร่และนาํ ไขมนั มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั
โภชนาการการกีฬา เห็นคุณค่าเกียวกบัการนาโภชนาการไปใชใ้นดา้นการกีฬา และสามารถนาหลกัการดา้นโภชนาการ 
การกีฬาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในชีวติประจาํวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัโภชนาการ 
2. นกัเรียนรู้และเขา้ใจอาหารกบัสุขภาพและอาหารกบันกักีฬา 
3. นกัเรียนสามารถประยกุตอ์าหารเพือสุขภาพและการกีฬา 
4. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัคาร์โบไฮเดรต 
5. นกัเรียนรู้คุณค่าของคาร์โบไฮเดรตต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 
6. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัโปรตีน 
7. นกัเรียนรู้คุณค่าของโปรตีนต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 
8. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัวิตามิน เกลือแร่ และนาํ 
9. นกัเรียนรู้คุณค่าของวิตามิน เกลือแร่ และนาํ ต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 
10. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัไขมนั 
11. นกัเรียนรู้คุณค่าของโปรตีนต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา   โภชนาการกบันักกฬีา 1   (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22221  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2     

เวลา   20  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี1 0.5     หน่วยกติ 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา

(ชัวโมง) 

1 โภชนาการเพอื
สุขภาพและการกีฬา 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัโภชนาการ 

2. นกัเรียนรู้และเขา้ใจอาหารกบัสุขภาพและอาหารกบันกักีฬา 

3. นกัเรียนสามารถประยกุตอ์าหารเพือสุขภาพและการกีฬา 

 

4 
 

2 คาร์โบไฮเดรตสาร
พลงัอศัจรรย ์

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัคาร์โบไฮเดรต 

2. นกัเรียนรู้คุณค่าของคาร์โบไฮเดรตต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 

 

4 

3 โปรตีนสารสายใย
กลา้มเนือ 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัโปรตีน 

2. นกัเรียนรู้คุณค่าของโปรตีนต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 
4 

4 ไขมนัสารพลงักาย 1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัไขมนั 

2. นกัเรียนรู้คุณค่าของโปรตีนต่อการออกกาํลงักายและการกีฬา 
4 

5 วิตามิน เกลือแร่ และ
นาํ สารเพือชีวติ 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัวิตามิน เกลือแร่ และ
นาํ 

2. นกัเรียนรู้คุณค่าของวิตามิน เกลือแร่ และนาํ ต่อการออกกาํลงักายและ
การกีฬา 

4 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 3 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22222          40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พืนฐานเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทกัษะในการเล่นตะกร้อ การเตะลูกขา้งเทา้ดา้นใน การเตะลูกหลงัเทา้ การเล่นลูกดว้ยเข่า การเล่นลูกดว้ยศีรษะ การเล่นลูก
ดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพ  
 โดยการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไดแ้ก่ทกัษะในการเล่นตะกร้อทกัษะการเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ใน ทกัษะการเตะลูกหลงัเทา้ ทกัษะการเตะลูกดว้ยเข่า ทกัษะการเล่นลูกดว้ยศีรษะ ทกัษะการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อและมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบติัทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีถูกตอ้งและเหมาะสมเกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักายตามความถนดัและความสนใจ 
และนาํทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไปใชใ้นการออกกาํลงักายเพือพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทวัไป 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได ้
2. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
3. มีทกัษะเคลือนไหวในท่าเบืองตน้ของกีฬาเซปักตะกร้อ 
4. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรุกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
5. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
6. รู้และเขา้ใจกติกาการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
7. อธิบายและปฏิบติัวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 3 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22222 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   
 เวลา   40  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี1 1     หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที 1ความรู้
ทวัไปเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการ
เล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 
การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้าง

ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 
การเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ในได ้

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 

การเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ได ้ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 
การเล่นลูกดว้ยศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยศีรษะ
ได ้

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 6 
การตงัลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตงัลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้
ดา้นในและศีรษะได ้

3 

หน่วยการเรียนรู้ที 7 
การส่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 8 
การรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 9 
การสกดักนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักนัได ้ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที 10 

หนา้ทีตาํแหน่งการเล่นและ
กติกาการแข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัการเล่นเซปักตะกร้อ
ตามตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ  
แข่งขนัได ้

4 

รวม 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  โภชนาการกบันกักีฬา 2    (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22224          20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2 0.5     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี เกียวกบัความรู้เบืองตน้เกียวกบัพลงังานในร่างกาย สารอาหารกบั
การสร้างพลงังาน สมดุลของสารอาหารพลงังาน ภาวะโภชนาการสาํหรับนกักีฬา หลกัการจดัโภชนาการสาํหรับนกักีฬา 
แหล่งพลงังานสาํหรับการเล่นกีฬา สมดุลของพลงังานและประโยชน์ของพลงังาน อาหารก่อนและหลงัการแข่งขนั เห็น
คุณค่าเกียวกบัการนาโภชนาการไปใชใ้นดา้นการกีฬา และสามารถนาหลกัการดา้นโภชนาการการกีฬานาํไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิต ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในชีวติประจาํวนัได ้
ผลการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัพลงังานในร่างกาย 
2. นกัเรียนรู้และเขา้ใจการใชพ้ลงังานของร่างกาย สารอาหารกบัการสร้างพลงังาน 
3. นกัเรียนรู้และเขา้ใจความสมดุลของสารอาหารพลงังาน 
4. นกัเรียนสามารถประเมินภาวะโภชนาการสาํหรับนกักีฬา 
5. นกัเรียนรู้หลกัการจดัโภชนาการสาํหรับนกักีฬา 
6. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจแหล่งพลงังานสาํหรับการเล่นกีฬา 
7. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายความสมดุลของพลงังานและประโยชน์ของพลงังานได ้

8. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายอาหารก่อนการแข่งขนัได ้

9. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายอาหารหลงัการแข่งขนัได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา   โภชนาการกบันักกฬีา 2   (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22224  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2     

เวลา   20  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี2 0.5     หน่วยกติ 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา

(ชัวโมง) 

1 พลงังานและสมดุล
ของสารอาหาร 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัพลงังานในร่างกาย 

2. นกัเรียนรู้และเขา้ใจการใชพ้ลงังานของร่างกาย สารอาหารกบัการ
สร้างพลงังาน 
3. นกัเรียนรู้และเขา้ใจความสมดุลของสารอาหารพลงังาน 

 

4 
 

2 โภชนาการสานฝัน
นกักีฬา 

1. นกัเรียนสามารถประเมินภาวะโภชนาการสาํหรับนกักีฬา 

2. นกัเรียนรู้หลกัการจดัโภชนาการสาํหรับนกักีฬา 

 

4 

3 แหล่งพลงังาน
สาํหรับการเล่นกีฬา 

1. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจแหล่งพลงังานสาํหรับการเล่นกีฬา 

 
4 

4 ความสมดุลของ
พลงังานและการ
รับประทานอาหาร 

1. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายความสมดุลของ
พลงังานและประโยชน์ของพลงังานได ้

4 

5 อาหารก่อนการ
แข่งขนั 

1. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายอาหารก่อนการแข่งขนั
ได ้

4 

6 อาหารหลงัการ
แข่งขนั 

1. เพือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายอาหารหลงัการแข่งขนั
ได ้

 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 4 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22225          40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พืนฐานเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทกัษะในการเล่นตะกร้อ การเตะลูกขา้งเทา้ดา้นใน การเตะลูกหลงัเทา้ การเล่นลูกดว้ยเข่า การเล่นลูกดว้ยศีรษะ การเล่นลูก
ดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพ  
 โดยการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไดแ้ก่ทกัษะในการเล่นตะกร้อทกัษะการเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ใน ทกัษะการเตะลูกหลงัเทา้ ทกัษะการเตะลูกดว้ยเข่า ทกัษะการเล่นลูกดว้ยศีรษะ ทกัษะการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อและมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบติัทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีถูกตอ้งและเหมาะสมเกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักายตามความถนดัและความสนใจ 
และนาํทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไปใชใ้นการออกกาํลงักายเพือพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทวัไป 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได ้
2. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
3. มีทกัษะเคลือนไหวในท่าเบืองตน้ของกีฬาเซปักตะกร้อ 
4. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรุกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
5. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
6. รู้และเขา้ใจกติกาการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
7. อธิบายและปฏิบติัวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 4 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ22225 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี2    
เวลา   40  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที 1 

การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้าง

ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และ
การสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 

การเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน
หลงัเทา้  ศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นในหลงั
เทา้  ศีรษะได ้

3 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 

การตงัลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตงัลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน
และศีรษะได ้

2 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 
การส่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 4 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 
การรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้ 4 

หน่วยการเรียนรู้ที 6 
การสกดักนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักนัได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 7 
หนา้ทีตาํแหน่งการเล่นและ

กติกาการแข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัการเล่นเซปักตะกร้อตาม
ตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ  
แข่งขนัได ้

4 

รวม 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 3 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ22223  เวลา 40 ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1    1 หน่วยกติ 

******************************* 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุบอล3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจและปฏิบติัทกัษะกรับลูก-การส่งลูกฟุตบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการวิงเลียงลูกฟตุบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบต่างๆได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้
9.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 3)  รหัสวชิา พ22223 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 
 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้เกียวกบักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการ
เล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

3 การพฒันาความ 

คล่องตวั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูก
ฟุตบอลได ้

4 

4 การพฒันาทกัษะการส่ง
และหยดุฟุตบอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

4 

5 การพฒันาทกัษะการส่ง
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งฟุตบอล
ดว้ยหลงัเทา้ได ้

5 

6 การพฒันาทกัษะการเลียง
ลูกแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบ
ต่างๆได ้

5 

7 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุก
ได ้

5 

8 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับ
ได ้

5 

9 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีม
ได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  1 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23231          20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 0.5     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี เกียวกบัรูปแบบการเคลือนไหว การเคลือนไหวรูปแบบต่างๆในการ
เล่นกีฬา แสดงการเคลือนไหวอยา่งสร้างสรรค ์สมรรถภาพเพือสุขภาพ สมรรถภาพทางกลไก สมารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัและการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการเคลือนไหว 
2. นาํรูปแบบการเคลือนไหวมาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเคลือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 
4. แสดงการเคลือนไหวไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

5. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสมรรถภาพเพือสุขภาพ 

6. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสมรรถภาพเพือทกัษะ 
7. เพือการพฒันาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายดว้ยการออกกาํลงักาย 

8. เพือพฒันาทกัษะทางกลไกการเคลือนไหวและบุคลิกภาพ 
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โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา   กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  1 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23231 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3    

เวลา   20  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี1 0.5     หน่วยกติ 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา

(ชัวโมง) 

1 
การเคลือนไหวเพือ

การเล่นกีฬา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการเคลือนไหว 
2. นาํรูปแบบการเคลือนไหวมาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

5 

2 เรียนรู้การ
เคลือนไหว 

 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเคลือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่น
กีฬา 
2. แสดงการเคลือนไหวไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

5 

3 สมรรถภาพเพือ
สุขภาพและทกัษะ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสมรรถภาพเพือสุขภาพ 

2. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสมรรถภาพเพือทกัษะ 
5 

4 สมรรถภาพทาง
กลไก 

1. เพือการพฒันาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายดว้ยการออกกาํลงักาย 

2. เพือพฒันาทกัษะทางกลไกการเคลือนไหวและบุคลิกภาพ 
 

5 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 5 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23232          40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พืนฐานเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทกัษะในการเล่นตะกร้อ การเตะลูกขา้งเทา้ดา้นใน การเตะลูกหลงัเทา้ การเล่นลูกดว้ยเข่า การเล่นลูกดว้ยศีรษะ การเล่นลูก
ดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพ  
 โดยการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไดแ้ก่ทกัษะในการเล่นตะกร้อทกัษะการเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ใน ทกัษะการเตะลูกหลงัเทา้ ทกัษะการเตะลูกดว้ยเข่า ทกัษะการเล่นลูกดว้ยศีรษะ ทกัษะการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อและมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบติัทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีถูกตอ้งและเหมาะสมเกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักายตามความถนดัและความสนใจ 
และนาํทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไปใชใ้นการออกกาํลงักายเพือพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทวัไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
2. มีทกัษะเคลือนไหวในท่าเบืองตน้ของกีฬาเซปักตะกร้อ 
3. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรุกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
4. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
5. รู้และเขา้ใจกติกาการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 5 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23232 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3    
เวลา   40  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี1 1     หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที 1 

การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้าง

ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และ
การสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 

การเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน
หลงัเทา้  ศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นในหลงัเทา้  
ศีรษะได ้

2 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 

การตงัลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตงัลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน
และศีรษะได ้

2 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 
การส่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 
การรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 6 
การสกดักนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักนัได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 7 
หนา้ทีตาํแหน่งการเล่นและ

กติกาการแข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัการเล่นเซปักตะกร้อตาม
ตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ  
แข่งขนัได ้

9 

รวม 20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 4 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ22226   เวลา 40 ชัวโมง 

                                     ชันมธัยมศึกษาปีท ี3                ภาคเรียนท ี2          1 หน่วยกติ 
**************************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหว 
แบบต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุฟุตบอลดว้ยลูกโด่งได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นฟุตบอลดว้ยศีรษะได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นระบบทีมได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และปฏิบติัทกัษะการเล่นทีมตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นฟุตบอลบอลได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 4)  รหัสวชิา   พ22226 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

2 การพฒันาทกัษะการส่งและ
หยดุฟุตบอลดว้ยลูกโด่ง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตบอลดว้ยลูกโด่งได ้

2 

3 พฒันาทกัษะการเล่นฟุตบอล
ดว้ยศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นฟุตบอล
ดว้ยศีรษะได ้

2 

4 การพฒันาทกัษะการยงิประต ู มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 5 
5 การพฒันาทกัษะการเป็น

ผูรั้กษาประต ู
มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษา
ประตูได ้

5 

6 การพฒันาทกัษะการเล่น
ระบบทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นระบบทีม
ได ้

10 

7 กติกาการเล่นฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา  และปฏิบติัทกัษะการ
เล่นทีมตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นฟตุบอลบอลได ้

5 

8 การพฒันาการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  2 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23234     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 0.5     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี เกียวกบัรูปแบบการเคลือนไหวเพือการกีฬา การทาํงานของ
สมรรถภาพทางกาย องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอื้น สามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการเคลือนไหว 
2. นาํรูปแบบการเคลือนไหวมาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.รู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัการทาํงานของสมรรถภาพทางกาย 
4.รู้และเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย 
5. สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอื้นได ้
6. สามารถนาํความรู้เรืองสมรรถภาพทางกายไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา   กลไกการเคลือนไหวร่างกาย  2 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23234 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3    

เวลา   20  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี2 0.5     หน่วยกติ 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา

(ชัวโมง) 

1 
กลไกการเคลือนไหว
เพือการเล่นกีฬา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการเคลือนไหว 
2. นาํรูปแบบการเคลือนไหวมาประยกุตใ์ชใ้นการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

5 

2 
สมรรถภาพทางกลไก 

1.รู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัการทาํงานของสมรรถภาพทางกาย 

2.รู้และเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 

5 

3 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก 

1. สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอื้นได ้
 

5 

4 ประโยชน์ของการ
ทดสอบสมรรถภาพ 

1. สามารถนาํความรู้เรืองสมรรถภาพทางกายไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
5 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 6 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23235          40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พืนฐานเกียวกบักีฬาเซปักตะกร้อ ประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทกัษะในการเล่นตะกร้อ การเตะลูกขา้งเทา้ดา้นใน การเตะลูกหลงัเทา้ การเล่นลูกดว้ยเข่า การเล่นลูกดว้ยศีรษะ การเล่นลูก
ดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อ และการทดสอบสมรรถภาพ  
 โดยการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไดแ้ก่ทกัษะในการเล่นตะกร้อทกัษะการเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ใน ทกัษะการเตะลูกหลงัเทา้ ทกัษะการเตะลูกดว้ยเข่า ทกัษะการเล่นลูกดว้ยศีรษะ ทกัษะการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
กติกาการแข่งขนัเซปักตะกร้อและมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบติัทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ 
 เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีถูกตอ้งและเหมาะสมเกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักายตามความถนดัและความสนใจ 
และนาํทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อไปใชใ้นการออกกาํลงักายเพือพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทวัไป 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
2. มีทกัษะเคลือนไหวในท่าเบืองตน้ของกีฬาเซปักตะกร้อ 
3. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรุกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
4. รู้ขนัตอนและสามารถปฏิบติัเมือเป็นฝ่ายรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
5. รู้และเขา้ใจกติกาการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
6. นกัเรียนสามารถเป็นผูต้ดัสินกีฬาเซปักตะกร้อ และจดัการแข่งขนักีฬาตะกร้อได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ตะกร้อ 6 (เพมิเติม) รหัสวชิา     พ23235 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
   เวลา   40  ชวัโมง/ภาค  ภาคเรียนท ี2 1     หน่วยกติ 

 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท ี
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที 1 

การบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และ
การสร้างความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 2 

การเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นในหลงัเทา้  
ศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้น
ในหลงัเทา้  ศีรษะได ้

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 

การตงัลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตงัลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้
ดา้นในและศีรษะได ้

1 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 
การส่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 
การรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 6 
การสกดักนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักนัได ้ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 7 
หนา้ทีตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ

แข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัการเล่นเซปักตะกร้อ
ตามตาํแหน่งการเล่นและกติกาการ  
แข่งขนัได ้

4 

หน่วยการเรียนรู้ที 8 
การเป็นกรรมการผูต้ดัสินและจดัการ

แข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 

นกัเรียนสามารถเป็นผูต้ดัสินกีฬาเซปักตะกร้อ และจดัการ
แข่งขนักีฬาตะกร้อได ้

8 

รวม 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอล 5 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ23233            เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1 1หน่วยกติ 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุบอล3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬาฟตุบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอลแบบต่างๆได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการหยดุลูกฟตุบอลแบบต่างๆได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลแบบต่างๆได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาการตดัสินเบืองตน้ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 5)    พ33203 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน  1    หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้เกียวกบัฟุตบอล มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  ยอมรับ
และเห็นคุณคา่ของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็น
ประจาํ 

1 

2 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟุตบอล 

1 

3 ทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
ฟุตบอลได ้

1 

4 การพฒันาความ 

คล่องตวั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอลได ้ 3 

5 ทกัษะเทคนิคการส่งลูก
ฟุตบอลแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกฟุตบอล
แบบต่างๆได ้

10 

6 ทกัษะเทคนิคการหยดุ
ลูกฟุตบอลแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการหยดุลูกฟตุบอล
แบบต่างๆได ้

4 

7 ทกัษะเทคนิคการเลียง
ลูกฟุตบอลแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอล
แบบต่างๆได ้

10 

8 ความรู้เกียวกบักติกาการ
ตดัสินเบืองตน้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาการตดัสินเบืองตน้ 
  

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ฟุตบอล 6 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ23206         เวลา 40ชัวโมง 

                                       ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2                       1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุบอล 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแตะมุมได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นแบบรุก-รับได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นทีมได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎและกติกาการเล่นฟุตบอลได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎและกติกาการตดัสินเบืองตน้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 6)    รหัสวชิา     พ33206 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน  1หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟุตบอล 

1 

2 ทกัษะเทคนิคการยงิประต ู มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 2 

3 ทกัษะเทคนิคการแตะมุม มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแตะมุมได ้ 1 

4 ทกัษะเทคนิคการเล่นแบบ
รุก-รับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นแบบรุก-
รับได ้

6 

5 ทกัษะเทคนิคการเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นทีมได ้ 10 

6 กติกาการเล่นฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาการเล่นฟุตบอล
ได ้

5 

7 การพฒันาการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลได ้

5 

8 ความรู้เกียวกบักติกาการ
ตดัสินเบืองตน้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาการตดัสิน
เบืองตน้ 

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 ศ21101  ศิลปะพืนฐาน 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ศ21102  ศิลปะพืนฐาน 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 ศ22101  ศิลปะพืนฐาน 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ศ22102  ศิลปะพืนฐาน 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 ศ23101  ศิลปะพืนฐาน 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ศ23102  ศิลปะพืนฐาน 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
วชิาเพมิเตมิ 

ศ21201  จิตรกรรม 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ศ21202  จิตรกรรม 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ศ22203            ดนตรี 3   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ศ22204  ดนตรี 4   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ศ23205  ดนตรี 5   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ศ23206  ดนตรี 6   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 1 

รหสัวิชา ศ 21101 รายวิชา ศิลปะ 1 รายวิชาพืนฐาน 
จาํนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชวัโมง/สปัดาห์ จาํนวน 40 ชวัโมง/ภาคเรียน 

  
   (ทศันศิลป์)  ศึกษาเรืองความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุและสิงแวดลอ้ม หลกัการ
ออกแบบงานทศันศิลป์โดยเนน้ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ โดย
ใชว้ิธีการบรรยาย เปรียบเทียบ การวาดภาพทศันียภาพแสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกล ้เป็น 3 มิติ รวบรวมงานปันหรือสือผสม
มาสร้างเป็นเรืองราว 3 มิติ เห็นคุณค่าความงามและเกิดความชืนชมในงานทศันศิลป์ (ดนตรี) ศึกษาเครืองหมายและ
สญัลกัษณ์ทางดนตรี การฝึกอ่าน เขียน และร้องโนต้ไทย โนต้สากล โดยการฝึกปฏิบติัร้องและบรรเลงเครืองดนตรี
ประกอบการร้องเพลงไทยและเพลงสากล ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองดนตรีไดอ้ยา่งถูกวิธี เห็นคุณค่าและเกิดความชืนชมต่อ
ดนตรี กลา้แสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรีดว้ยความสนุกสนาน นาดนตรีไปใชใ้นชีวติประจาวนั (นาฏศิลป์) ศึกษาท่านาฏย
ศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ มีทกัษะการทางานเป็นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง รู้หลกัในการชมการแสดง โดยการใชเ้กณฑง่์าย ๆ ทีกาํหนดใหใ้นการพิจารณาคุณภาพการ
แสดงทีชมโดยเนน้เรืองการใชเ้สียง การแสดงท่า และการเคลือนไหว ระบุปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พืนบา้น ละครไทยและละครพืนบา้น เห็นคุณคา่ ความสาํคญัของการแสดงนาฏศิลป์พืนบา้น ละครไทยและละคร
พืนบา้น  

เพือให้เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์  และชืนชมในคุณค่าทางความงาม  ความไพเราะ  และความภาคภูมิใจในมรดก
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันา
งาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
เจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
 
 ตัวชีวดั (รวม 12 ตัวชีวดั) 
 ศ 1.1 ม.1/1 บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานทศันศิลป์ และสิงแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้ 
        เรืองทศันธาตุ  
 ศ 1.1 ม.1/2 ระบุ และบรรยายหลกัการออกแบบงานทศันศิลป์ โดยเนน้ความเป็นเอกภาพความกลมกลืน         
และความสมดุล  
 ศ 1.1 ม.1/3 วาดภาพทศันียภาพแสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกล ้เป็น 3 มิติ  
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 ศ 1.1 ม.1/4 รวบรวมงานปันหรือสือผสมมาสร้างเป็นเรืองราว 3 มิติโดยเนน้ความเป็นเอกภาพ ความ  
        กลมกลืนและการสือถึงเรืองราวของงาน  
 ศ 2.1 ม.1/1 อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย และโนต้สากล  
 ศ 2.1 ม.1/3 ร้องเพลงและใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลงทีหลากหลายรูปแบบ  
 ศ 2.1 ม.1/9 ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองดนตรีอยา่งระมดัระวงัและรับผดิชอบ  
 ศ 3.1 ม.1/2 ใชน้าฎยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง  
 ศ 3.1 ม.1/3 แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  
 ศ 3.1 ม.1/4 ใชท้กัษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  
 ศ 3.1 ม.1/5 ใชเ้กณฑง่์าย ๆ ทีกาํหนดใหใ้นการพิจารณาคุณภาพการแสดงทีชมโดยเนน้เรืองการใชเ้สียง             
การแสดงท่า และการเคลือนไหว  
 ศ 3.2 ม.1.1 ระบุปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พืนบา้น ละครไทยและละคร  
        พืนบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 1  รหสัวิชา ศ 21101 จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ท ี มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชีวดั 
สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1  ศ 1.1 ม.1/1  ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนั 
ของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ และ
สิงแวดลอ้ม  

องคป์ระกอบของทศัน
ธาตุ  

3 5 

2  ศ 1.1 ม.1/2  ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความ
สมดุล  

ออกแบบงานศิลป์  3 5 

3  ศ 1.1 ม.1/3  หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ  จุดสีสร้างภาพ  3 5 
4  ศ 1.1 ม.1/4  เอกภาพความกลมกลืนของเรืองราวใน

งานปันหรืองานสือผสม  
คุณค่า งานประติมากรรม  4 5 

5  ศ 2.1 ม.1/1  เครืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี  
-โนต้บทเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชนั  
-โนต้สากล ในกญุแจซอล และฟาใน
บนัไดเสียง C Major  

ทฤษฎีโนต้เพลงไทย และ
โนต้สากล  

3 5 

6  ศ 2.1 ม.1/3  การร้องและการบรรเลงเครืองดนตรี
ประกอบการร้อง  
-บทเพลงพืนบา้น บทเพลงปลุกใจ  
-บทเพลงไทยเดิม  
-บทเพลงประสานเสียง 2 แนว  
-บทเพลงรูปแบบ ABA  
-บทเพลงประกอบการเตน้รํา 

ประเภทของเพลง และ
การขบัร้องและการ
บรรเลงดนตรี  

4 8 

7  ศ 2.1 ม.1/9  การใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองดนตรีของ
ตน  

การดูแลรักษาเครือง
ดนตรี  

1 3 

8  ศ 3.1 ม.1/2  นาฎยศพัทห์รือศพัทท์างการละครใน
การแสดง  
- ภาษาท่า และการตีบท  
- ท่าทางเคลือนไหวทีแสดงสือทาง
อารมณ์  
- ระบาํเบด็เตลด็  
- รําวงมาตรฐาน  

นาฎยศพัยก์ารละคร  6 8 
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ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

9  ศ 3.1 ม.1/3  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  
-นาฏศิลป์  
-นาฏศิลป์พืนบา้น  
-นาฏศิลป์นานาชาติ  

การแสดงนาฏศิลป์  4 5 

10  ศ 3.1 ม.1/4  * บทบาทและหนา้ทีของฝ่ายต่างๆ ใน
การจดัการแสดง  
* การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงที
สนใจ โดยแบ่งฝ่ายและหนา้ทีใหช้ดัเจน  

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ 4 5 

11  ศ 3.1 ม.1/5  หลกัในการชมการแสดง  การชมการแสดง  3 3 
12  ศ 3.2 ม.1/1  ปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของ

นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พืนบา้น ละครไทย 
และละครพืนบา้น  

คุณค่าทางนาฏศิลป์  2 3 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน _ 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน _ 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 

รายวชิาพนืฐานศิลปะ 2 รหัสวชิา ศ 21102  
จํานวน 1.0 หน่วยกติ เวลาเรียน 2 ชัวโมง/สัปดาห์ จํานวน 40 ชัวโมง/ภาคเรียน 

 
   (ทศันศิลป์) ศึกษาการออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือกราฟิกอืนๆ ในการนาเสนอความคิดและขอ้มูล 
ประเมินงานทศันศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอื้นโดยใชเ้กณฑที์กาํหนดให ้ระบุ บรรยาย 
รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถินตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เปรียบเทียบรูปแบบงานทศันศิลป์ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย ความแตกต่างของจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของวฒันธรรมไทยและสากลเห็น
คุณค่างานทศันศิลป์ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และสากล    (ดนตรี)  
ศึกษาและเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครืองดนตรีทีมาจากวฒันธรรมทีต่างกนั ประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรี
พืนเมือง ลกัษณะการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง จงัหวะ ความดงั-เบา ความแตกต่างของอารมณ์เพลง นาเสนอบทเพลงที
ตนชืนชอบและอภิปรายโดยใชเ้กณฑป์ระเมินคุณภาพของบทเพลงดา้นเนือหา เสียง และองคป์ระกอบดนตรี อธิบาย
บทบาทความสมัพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีทีมีต่อสงัคมไทย ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในแตะละ
วฒันธรรม เห็นคุณค่าและเกิดความชืนชมต่อดนตรี กลา้แสดงอก ร่วมกิจกรรมดนตรีดว้ยความสนุกสนาน นาดนตรีไปใช้
ในชีวิตประจาวนั (นาฏศิลป์) ศึกษาเรืองอิทธิพลของนกัแสดงชือดงัทีมีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือความคิดของผูช้ม 
บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั เห็นคุณคา่ ความสาํคญัของละครไท  

 เพือให้เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์  และชืนชมในคุณค่าทางความงาม  ความไพเราะ  และความภาคภูมิใจ
ในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์
เพือพฒันางาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
 
ตัวชีวดั (รวม 15 ตัวชีวดั) 
 ศ 1.1 ม.1/5  ออกแบบรูปภาพสญัลกัษณ์หรือกราฟิกอืน ๆในการนาเสนอความคิดและขอ้มูล  
 ศ 1.1 ม.1/6 ประเมินงานทศันศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอื้นโดยใชเ้กณฑ ์ 
         ทีกาํหนดให ้ 
 ศ 1.2 ม.1/1 ระบุ และบรรยายเกียวกบัลกัษณะรูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถินตนเองจาก         
อดีตจนถึงปัจจุบนั  
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 ศ 1.2 ม.1/2  ระบุ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 ศ 1.2 ม.1/3 เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของวฒันธรรมไทย 
         และ สากล  
 ศ 2.1 ม.1/2 เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครืองดนตรีทีมาจากวฒันธรรมทีต่างกนั  
 ศ 2.1 ม.1/4 จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  
 ศ 2.1 ม.1/5 แสดงความคิดเห็นทีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงทีมีความเร็วของจงัหวะและความดงั - เบา  
         แตกต่างกนั  
 ศ 2.1 ม.1/6 เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท  
 ศ 2.1 ม.1/7 นาเสนอตวัอยา่งเพลงทีตนเองชืนชอบ และอภิปรายลกัษณะเด่นทีทาใหง้านนนัน่าชืนชม  
 ศ 2.1 ม.1/8 ใชเ้กณฑส์าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงทีฟัง  
 ศ 2.2 ม.1/1 อธิบายบทบาทความสมัพนัธแ์ละอิทธิพลของดนตรีทีมีต่อสงัคมไทย  
 ศ 2.2 ม.1/2 ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั  
 ศ 3.1 ม.1/1 อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงชือดงัทีมีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือความคิดของผูช้ม  
 ศ 3.2 ม.1/2 บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ศิลปะพนืฐาน 2  รหัสวชิา ศ 21102 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1  ศ 1.1 ม.1/5  การออกแบบรูปภาพ สญัลกัษณ์ หรือ
งานกราฟิก  

การสร้างสรรคศิ์ลปะดว้ย
สือและเทคโนโลย ี 

4 5 

2  ศ 1.1 ม.1/6  การประเมินงานทศันศิลป์  การแสดงความคิดเห็น
ทางศิลปะ  

2 4 

3  ศ 1.2 ม.1/1  ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติ
และทอ้งถิน  

ศิลปะชาติกบัทอ้งถินไทย  3 5 

4  ศ 1.2 ม.1/2  งานทศันศิลป์ภาคต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย  

ทศันศิลป์กบัทอ้งถินไทย  2 5 

5  ศ 1.2 ม.1/3  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ใน
วฒันธรรมไทยและสากล  

ความเชือทางวฒันธรรม  2 3 

6  ศ 2.1 ม.1/2  เสียงร้องและเสียงของเครืองดนตรี ใน
บทเพลงจากวฒันธรรมต่าง ๆ  
- วิธีการขบัร้อง  
- เครืองดนตรีทีใช ้ 

ประเภทของเพลง และ
การขบัร้อง  

3 5 

7  ศ 2.1 ม.1/4  - วงดนตรีพืนเมือง  
- วงดนตรีไทย  
- วงดนตรีสากล  

วงดนตรีไทย  
วงสากล และพืนเมือง  

3 5 

8  ศ 2.1 ม.1/5  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  
- จงัหวะกบัอารมณ์เพลง  
- ความดงั-เบากบัอารมณ์เพลง  
- ความแตกต่างของอารมณ์เพลง  

อารมณ์เพลง  2 3 

9  ศ 2.1 ม.1/6  วิเคราะห์การฟังเพลง  การฟังเพลง กบัการ
วิเคราะห์  

2 4 

10  ศ 2.1 ม.1/7  การนาเสนอบทเพลงทีตนสนใจ  ดนตรีไพเราะ  2 4 
11  ศ 2.1 ม.1/8  การประเมินคุณภาพของบทเพลง  

- คุณภาพดา้นเนือหา  
- คุณภาพดา้นเสียง  
- คุณภาพดา้นองคป์ระกอบดนตรี  

องคป์ระกอบดนตรี  3 3 
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ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

12  ศ 2.2 ม.1/1  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  
- บทบาทดนตรีในสงัคม  
- อิทธิพลของดนตรีในสงัคม  

ดนตรีกบับทบาททาง
สงัคม  

2 2 

13  ศ 2.2 ม.1/2  องคป์ระกอบของดนตรีในแต่ละ
วฒันธรรม  

องคป์ระกอบดนตรีกบั
วฒันธรรม  

4 2 

14  ศ 3.1 ม.1/1  � การปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม  
� ประวติันกัแสดงทีชืนชอบ  
� การพฒันารูปแบบของการแสดง  
�อิทธิพลของนกัแสดงทีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูช้ม  

คีตศิลป์ดา้นการแสดง  3 5 

15  ศ 3.2 ม.1.2  ประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั  ยคุสมยัของละครไทย  3 5 
สอบวดัผลกลางภาคเรียน _ 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน _ 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
 

รายวชิา      จิตรกรรม 1    รหัสวชิา    ศ21201     เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1  1.0  หน่วยกติ 

********************************************************** 
 ศึกษาความหมายของการเขียนภาพ  การระบายสี  วสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการเขียนภาพ  ฝึกปฏิบติัเขียนภาพทีแสดง
รูปแบบและไม่แสดงรูปแบบ  โดยใชท้กัษะการแสดงความคิดเห็น   การฝึกปฏิบติั  การประยกุตเ์พือให้เกิดความรู้  ความ
เขา้ใจเกียวกบัองคป์ระกอบของการเขียนภาพ  และสามารถเขียนภาพต่างๆไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 
โครงสร้างรายวชิา   จิตรกรรม 1   ( ศ20201 ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 1   ภาคเรียนท ี 1    เวลา  40  ชัวโมง 
สาระทศันศิลป์ 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดัชันปี เวลา 
( ชัวโมง ) 

สัดส่วนคะแนน 

% รวม (%) 

1. การเขียนภาพ ระบายสีและองคป์ระกอบ 
     การเขียนภาพ 

ศ 1.1 ม.1 4 10  
 
 
 
 

80 

2. การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวความคิดและ 
     วิธีการของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.1/2 4 10 

3. การเขียนภาพทีแสดงรูปแบบ ศ 1.1 ม.1/1 12 20 
4. การเขียนภาพทีไม่แสดงรูปแบบ ศ 1.2 ม.1/1 12 20 

5. การประเมินผลรวบยอด 
   -   การรวบรวมผลผลิตทีไดจ้ากการเรียนรู้   
       ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
ทุกตวัชีวดั 

 
4 

 
10 

6. การทดสอบกลางภาค ศ 1.1 ม.1/1 
ศ 1.1 ม.1/2 

2 10 

7. การทดสอบปลายภาค ศ 1.1 ม.1/1 
ศ 1.1 ม.1/2 

2 20  
20 

รวมทงัสินตลอดภาคเรียน 40 100 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
 

รายวชิา      จิตรกรรม 2    รหัสวชิา    ศ21202     เวลา  40  ชัวโมง 
รหัสวชิา ศ 20202  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 1  ภาคเรียนท ี 2 

เวลาเรียน  40 ชัวโมง / ภาคเรียน   จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
********************************************************** 

 
 ศึกษาลกัษณะทวัไปของศิลปะไทย  ฝึกปฏิบติัเกียวกบัการเขียนภาพ  การเขียนลวดลายเบืองตน้  การร่างดว้ยวิธี
กระทบเสน้  และวิธีการใชสี้แบบไทย โดยใชท้กัษะการฝึกปฏิบติั  การคิดวิเคราะห์ 
 เพือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปะไทย  สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย  และนาํไปใชใ้น
การสร้างงานศิลปะอืนๆได ้

 
โครงสร้างรายวชิา  จิตรกรรม 2  ( ศ20202 )    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 1   ภาคเรียนท ี 2   เวลา   40  ชัวโมง 
สาระทศันศิลป์ 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดัชันปี เวลา 
( ชัวโมง ) 

สัดส่วนคะแนน 

% รวม (%) 

1. ลกัษณะทวัไปของศิลปะไทย ศ 1.1 ม.2/ 4 5  
 
 
 
 

80 

2. การเขียนลวดลายไทยเบืองตน้ ศ 1.1 ม.2/ 18 25 
3. การร่างดว้ยวิธีกระทบเสน้ ศ 1.1 ม.2/ 8 10 
4. วิธีการใชสี้แบบไทย ศ 1.1 ม.2/ 4 10 

5. การประเมินผลรวบยอด 
   -   การรวบรวมผลผลิตทีไดจ้ากการเรียนรู้   
       ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
ทุกตวัชีวดั 

 
2 

 
10 

6. การทดสอบกลางภาค ศ 1.1 ม.2/ 
ศ 1.1 ม.2/ 

2 20 

7. การทดสอบปลายภาค ศ 1.1 ม.2/ 
ศ 1.1 ม.2/ 

2 20  
20 

รวมทงัสินตลอดภาคเรียน 40 100 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชนัมธัยมศึกษาปีที 2   ภาคเรียนที 1 

รายวิชาพนืฐานศิลปะ 3 รหสัวิชา ศ 22101  
จาํนวน 1.0 หน่วยกิต   เวลาเรียน 2 ชวัโมง/สปัดาห์   จาํนวน 40 ชวัโมง/ภาคเรียน 

 
   (ศิลปะ) อภิปรายเกียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบ และแนวคิดของงานทศันศิลป์ทีเลือกมา บรรยาย
เกียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุอุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของศิลปินวาดภาพดว้ยเทคนิคที
หลากหลายในการสือความหมายและเรืองราวต่าง ๆ สร้างเกณฑใ์นการประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ นาํผลการวิจารณ์
ไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลความรู้ทางทศันศิลป์ เพอืใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ โดย
คาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัยสุ์จริตต่อการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์อยา่งเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย (ดนตรี) เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีทีมาจาก
วฒันธรรมต่างกนั อ่าน เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้สากลทีมีเครืองหมายแปลงเสียงระบุปัจจยัสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคง์านดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดียวและรวมวงบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกทีมีต่อบทเพลงทีฟัง 
โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพอืใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะ
ทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัย์
สุจริตต่อการสร้างสรรคง์านดนตรีอยา่งเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย (นาฏศิลป์) อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอืน ๆ 
กบัการแสดงสร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอื้น โดย
ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ทีเหมาะสมเสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง เชือมโยงการเรียนรู้ระหวา่ง
นาฏศิลป์และการละครกบัสาระการเรียนรู้อืน  
  โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพอืใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจและมีทกัษะทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีความซือสตัยสุ์จริตต่อการสร้างสรรคง์านนาฏศิลป์อยา่งเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษา
สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วเิคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันางาน  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงคมุ่์งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
ดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
 
ตัวชีวดั (รวม 15 ตัวชีวดั)  
 ศ 1.1 ม.2/1 อภิปรายเกียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบ และแนวคิดของงานทศันศิลป์ทีเลือกมา  
 ศ 1.1 ม.2/2 บรรยายเกียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุอุปกรณ์ในงาน  
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         ทศันศิลป์ของศิลปิน  
 ศ 1.1 ม.2/3 วาดภาพดว้ยเทคนิคทีหลากหลายในการสือความหมายและเรืองราวต่าง ๆ  
 ศ 1.1 ม.2/4 สร้างเกณฑใ์นการประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์  
 ศ 1.1 ม.2/5 นาผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน  
 ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีทีมาจากวฒันธรรมต่างกนั  
 ศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้สากลทีมีเครืองหมายแปลงเสียง  
 ศ 2.1 ม.2/3 ระบุปัจจยัสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านดนตรี  
 ศ 2.1 ม.2/4 ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดียวและรวมวง  
 ศ 2.1 ม.2/5 บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกทีมีต่อบทเพลงทีฟัง  
 ศ 3.1 ม.2/1 อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอืน ๆ กบัการแสดง  
 ศ 3.1 ม.2/2 สร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร  
 ศ 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอื้น โดยใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ทีเหมาะสม  
 ศ 3.1 ม.2/4 เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  
 ศ 3.1 ม.2/5 เชือมโยงการเรียนรู้ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบัสาระการเรียนรู้อืน ๆ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 3  รหสัวิชา ศ 22101 จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.1 ม.2/1  รูปแบบของทศันธาตุและแนวคิดใน
งานทศันศิลป์  

ทศันธาตุในงานศิลปะ  3 6 

2 ศ 1.1 ม.2/2/3  ความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงาน
ทศันศิลป์ของศิลปิน  

สร้างสรรคท์ศันศิลป์  4 6 

3 ศ 1.1 ม.2/3/4/5  เทคนิคในการวาดภาพสือความหมาย
การประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์
การพฒันางานทศันศิลป์  

ศิลปะวิจารณ์  4 5 

4 ศ 2.1 ม.2/1/2  องคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่ง
วฒันธรรมต่าง ๆเครืองหมายและ
สญัลกัษณ์ทางดนตรี  
-โนต้จากเพลงไทยอตัราจงัหวะสอง
ชนั  
-โนต้สากล (เครืองหมายแปลงเสียง)  

ทฤษฎีองคป์ระกอบของ
ดนตรี  

6 7 

5 ศ 2.1 ม.2/4  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  
-การร้องและบรรเลงเดียว  
-การร้องและบรรเลงเป็นวง  

ทกัษะดนตรี  4 7 

6 ศ 2.1 ม.2/5  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกใน
บทเพลง  

ความไพเราะของดนตรี  3 5 

7 ศ 2.1 ม.2/3  ปัจจยัในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  
จินตนาการในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  

ดนตรีสร้างสรรค ์ 3 5 

8 ศ 3.1 ม.2/1/2  ศิลปะแขนงอืน ๆ กบัการแสดง  
- แสง สี เสียง  
- ฉาก  
- เครืองแต่งกาย  
- อุปกรณ์  
หลกัและวิธีการสร้างสรรคก์ารแสดง 
โดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการ
ละคร  

การละครและการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์  

6 7 
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ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

9 ศ 3.1 ม.2/3/4  หลกัและวิธีการวิเคราะห์การแสดง
วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง 
นาฏศิลป์ และการละคร รําวง
มาตรฐาน  

การวิจารณ์งานนาฏศิลป์  4 7 

10 ศ 3.1 ม.2/5  ความสมัพนัธข์องนาฏศิลป์หรือ     
การละครกบัสาระการเรียนรู้อืน  

นาฏศิลป์กบัชีวิตประจา
วนั  

3 5 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน _ 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน _ 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 

รายวิชาพนืฐานศิลปะ4 รหสัวิชา ศ 22102  
จาํนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชวัโมง/สปัดาห์ จาํนวน 40 ชวัโมง/ภาคเรียน 

   (ศิลปะ) วาดภาพแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละครบรรยายวิธีการใชง้านทศันศิลป์ในการโฆษณาเพอื
โนม้นา้วใจและนาเสนอตวัอยา่งประกอบระบุ และบรรยายเกียวกบัวฒันธรรมต่าง ๆทีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั
บรรยายถึงการเปลียนแปลงของงานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยัโดยเนน้ถึงแนวคิดและเนือหาของงานเปรียบเทียบ
แนวคิดในการออกแบบงานทศันศิลป์ทีมาจาก วฒันธรรมไทยและสากล (ดนตรี) ประเมิน พฒันาการทกัษะทางดนตรีของ
ตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติัระบุงานอาชีพต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิงบรรยาย
บทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆบรรยายอิทธิพลของวฒันธรรมและเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ทีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย (นาฏศิลป์) เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วฒันธรรมต่างๆระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พืนบา้น ละครไทยละครพืนบา้นหรือมหรสพอืนทีเคยนิยมกนัในอดีต
อธิบายอิทธิพลของวฒันธรรมทีมีผลต่อเนือหาของละคร  

 โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพือให้มีความรู้ความ
เขา้ใจและมีทกัษะทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีความซือสัตยสุ์จริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  
อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันางาน  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถ
ปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์
วฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
ดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
ตัวชีวดั (รวม 15 ตัวชีวดั) 
 ศ 1.1 ม.2/6 วาดภาพแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร  
 ศ 1.1 ม.2/7 บรรยายวิธีการใชง้านทศันศิลป์ในการโฆษณาเพอืโนม้นา้วใจและนาเสนอตวัอยา่งประกอบ  
 ศ 1.2 ม.2/1 ระบุ และบรรยายเกียวกบัวฒันธรรมต่าง ๆทีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั  
 ศ 1.2 ม.2/2 บรรยายถึงการเปลียนแปลงของงานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยัโดยเนน้ถึงแนวคิดและ  
         เนือหาของงาน  
 ศ 1.2 ม.2/3 เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทศันศิลป์ทีมาจาก วฒันธรรมไทยและสากล  
 ศ 2.1 ม.2/6 ประเมิน พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติั  
 ศ 2.1 ม.2/7 ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง  
 ศ 2.2 ม.2/1 บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  
 ศ 2.2 ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวฒันธรรมและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ทีมีต่อรูปแบบของดนตรีใน  
         ประเทศไทย  
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 ศ 3.2 ม.2/1 เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของ การแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่างๆ  
 ศ 3.2 ม.2/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พืนบา้น ละครไทยละครพืนบา้นหรือมหรสพอืนทีเคยนิยม  
         กนัในอดีต  
 ศ 3.2 ม.2/3 อธิบายอิทธิพลของวฒันธรรมทีมีผลต่อเนือหาของละคร 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 4  รหสัวิชา ศ 22102 จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.1 ม.2/6  การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตวัละคร  วาดภาพตวั
ละคร  

3 6 

2 ศ 1.1 ม.2/7  งานทศันศิลป์ในการโฆษณา  โฆษณาสินคา้  6 6 
3 ศ 1.2 ม.2/1/3  วฒันธรรมทีสะทอ้นในงานทศันศิลป์ปัจจุบนั

การออกแบบงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย
และสากล  

ศิลปะสะทอ้น
วฒันธรรม  

4 6 

4 ศ 1.2 ม.2/2  งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั  ยคุสมยัของ
ศิลปะไทย  

4 5 

5 ศ 2.1 ม.2/6  การประเมินความสามารถทางดนตรี  
- ความถูกตอ้งในการบรรเลง  
- ความแม่นยาในการอ่านเครืองหมายและ
สญัลกัษณ์  
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและ
บรรเลง  

ความถนดั
ปฏิบติัดนตรี  

6 7 

6 ศ 2.1 ม.2/7  อาชีพทางดา้นดนตรี  
- บทบาทของดนตรีใน  
- ธุรกิจบนัเทิง  

ดนตรีกบัชีวิต
ประจาวนั  

4 5 

7 ศ 2.2 ม.2/1  ดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศ  
- บทบาทของดนตรีในวฒันธรรม  
- อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรม  

ดนตรีกบัมรดก
ทางวฒันธรรม  

3 5 

 ศ 2.2 ม.2/2  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปลียนแปลง
ทางดนตรีในประเทศไทย  
- การเปลียนแปลงทางการเมืองกบังานดนตรี  
- การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยกีบังานดนตรี  

ยคุแห่งการ
เปลียนแปลง
ทางดนตรี  

2 6 
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ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

8 ศ 3.2 ม.2/1  นาฏศิลป์พืนเมือง  
- ความหมาย  
- ทีมา  
- วฒันธรรม  
ลกัษณะเฉพาะ  

วฒันธรรมกบัการแสดง
นาฏศิลป์  

4 7 

9 ศ 3.2 ม.2/2/3  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ  
- นาฏศิลป์  
- นาฏศิลป์พืนเมือง  
- ละครไทย ละครพืนบา้น การละคร
สมยัต่าง ๆ  

วฒันธรรมกบัการแสดง
ละคร  

4 7 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน _ 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน _ 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
 

รายวชิา        ดนตรี 1  รหัสวชิา ศ22203     เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 

**************************************** 
ศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์  การผสมวงดนตรีไทย  บทบาทและหนา้ทีในการบรรเลง ฝึกปฏิบติัเครืองดนตรีไทย 

อยา่งนอ้ย 1 ชิน  การใชแ้ละเกบ็รักษาเครืองดนตรีไทย  ฝึกบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะ  2  ชนั  พร้อมทงัอนุรักษแ์ละ 
สืบทอดดนตรีไทย 

เพือใหเ้กิดความชืนชม  เห็นคุณค่าความงาม  ความไพเราะ  ความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันา
งาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
เจตนคติทีดี  เห็นคุณคา่  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  จดัประเภทของวงดนตรีไทยได ้
        2. บรรเลง  เพลงลาวเสียงเทียน  ในอตัราจงัหวะ 2 ชนั 
        3.  บรรเลง  เพลงลาวล่องน่านในอตัราจงัหวะ 2  ชนั 
        4.  รวมวงบรรเลง  เพลงลาวเสียงเทียน  และเพลงลาวล่องน่านในอตัราจงัหวะ 2 ชนั 
        5.  ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
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สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
โครงสร้างรายวชิา   ดนตรี 1   รหัสวชิา     ศ22203  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 2   ภาคเรียนท ี 1    เวลา  40  ชัวโมง 
สาระดนตรี 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดัชันปี เวลา 
( ชัวโมง ) 

สัดส่วนคะแนน 

% รวม (%) 

1. ดนตรีและองคป์ระกอบของดนตรี ศ 1.1 ม.1 4 10  
 
 
 
 

80 

2. การสร้างงานดนตรีจากแนวความคิดและ 
     วิธีการของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.1/2 4 10 

3. การปฏิบติัเครืองดนตรี ศ 1.1 ม.1/1 12 20 
4. การปฏิบติัเครืองดนตรีตามถนดั ศ 1.2 ม.1/1 12 20 

5. การประเมินผลรวบยอด 
   -   การรวบรวมผลผลิตทีไดจ้ากการเรียนรู้   
       ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
ทุกตวัชีวดั 

 
4 

 
10 

6. การทดสอบกลางภาค ศ 1.1 ม.1/1 
ศ 1.1 ม.1/2 

2 10 

7. การทดสอบปลายภาค ศ 1.1 ม.1/1 
ศ 1.1 ม.1/2 

2 20  
20 

รวมทงัสินตลอดภาคเรียน 40 100 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
 

รายวชิา     ดนตรี 2 รหัสวชิา    ศ22204        เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 

**************************** 
ศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์  บทเพลงไทย   ฝึกปฏิบติัเครืองดนตรีไทยอย่างน้อย 1 ชิน  การใชแ้ละเก็บรักษาเครือง

ดนตรีไทย  ฝึกบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะ  3  ชนั พร้อมทงัอนุรักษ ์            และสืบทอดดนตรีไทย 
  เพือให้เกิดความชืนชม  เห็นคุณค่าความงาม  ความไพเราะ  ความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันา

งาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
เจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  จาํแนกประเภทของเพลงไทยได ้
        2.  เปรียบเทียบความรู้สึกในการฟังดนตรีไทยแต่ละประเภท 
        3.  บรรเลง  เพลงแป๊ะในอตัราจงัหวะ 3  ชนั 
        4.  รวมวงบรรเลง  เพลงแป๊ะ  ในอตัราจงัหวะ 3 ชนั 
        5.  ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
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สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
โครงสร้างรายวชิา  ดนตรี 2    รหัสวชิา    ศ22204    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 2   ภาคเรียนท ี 2   เวลา   40  ชัวโมง 
สาระดนตรี 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดัชันปี เวลา 
( ชัวโมง ) 

สัดส่วนคะแนน 

% รวม (%) 

1. ลกัษณะทวัไปของดนตรี ศ 1.1 ม.2/ 4 5  
 
 
 
 

80 

2. ดนตรีเบืองตน้การปฏิบติัเครืองดนตรี ศ 1.1 ม.2/ 18 25 
3. การโครงสร้างทางดนตรี ศ 1.1 ม.2/ 8 10 
4. วิธีการใชก้ารเกบ็รักษาเครืองดนตรี   ศ 1.1 ม.2/ 4 10 

5. การประเมินผลรวบยอด 
   -   การรวบรวมผลผลิตทีไดจ้ากการเรียนรู้   
       ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
ทุกตวัชีวดั 

 
2 

 
10 

6. การทดสอบกลางภาค ศ 1.1 ม.2/ 
ศ 1.1 ม.2/ 

2 20 

7. การทดสอบปลายภาค ศ 1.1 ม.2/ 
ศ 1.1 ม.2/ 

2 20  
20 

รวมทงัสินตลอดภาคเรียน 40 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



266 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 5   รหัสวชิา ศ 23101  
จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลาเรียน 2 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 40 ชัวโมง/ภาคเรียน 

 
  (ทศันศิลป์) ศึกษาวเิคราะห์งานทศันธาตุ หลกัการจดัองคป์ระกอบ อธิบาย อภิปราย เทคนิคและวิธีการ
ของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ทงัไทยและสากล ใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานสือผสม เพือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ โดยใชเ้ทคนิคและวิธีการทีหลากหลายและประยกุตใ์ชท้ศันธาตุในการสร้างสรรคง์าน
อภิปรายและวเิคราะห์รูปแบบเนือหาคุณคา่ในงานทศันศิลป์และนาเสนอผลงาน (ดนตรี) ศึกษา สืบคน้ อธิบายอภิปราย นา
เสนอ เกียวกบั องคป์ระกอบในงานศิลปะ เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและบรรเลงเพลงเดียวและรวมวง แต่ง
เพลงสนัๆ จงัหวะง่ายๆ เหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรคง์านดนตรีของตนเองและผูอื้น อิทธิพล
ของดนตรีต่อบุคคลและสงัคม ประวติัวิวฒันาการของดนตรีแต่ละยคุสมยัต่างๆ ฝึกปฏิบติั นาเสนอการแต่งเพลง การขบั
ร้องเพลง การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่างๆ (นาฏศิลป์) ศึกษาทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์ใชศ้พัทเ์บืองตน้ทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์ารเคลือนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศิลป์ในชีวิตประจาวนั เขา้ใจความสมัพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณคา่ของนาฏศิลป์ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 เพือใหเ้กิดความชืนชม  เห็นคุณค่าความงาม  ความไพเราะ  ความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรม            
และภูมิปัญญาไทย 

 โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวจิารณ์
เพือพฒันางาน  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงคมุ่์งส่งเสริมการ
เรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การ
จดัการเรียนรู้ 
 
 
 ตัวชีวดั (รวม 25 ตัวชีวดั)  
 
ศ 1.1 ม.3/1 บรรยายสิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ทีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เรืองทศันธาตุ และหลกัการออกแบบ  
ศ 1.1 ม.3/2 ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์  
ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช ้ทศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ ตนเอง         
ใหมี้คุณภาพ  
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ศ 1.1 ม.3/4 มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท  
ศ 1.1 ม.3/5 มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ  
ศ 1.1 ม.3/6 สร้างงานทศันศิลป์ ทงั 2 มิติ และ 3 มิติ เพือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
ศ 1.1 ม.3/7 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์สือความหมายเป็นเรืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และหลกัการ ออกแบบ  
ศ 1.1 ม.3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนือหาและคุณค่าในงานทศันศิลป์ ของตนเอง และผูอื้น หรือของศิลปิน  
ศ 1.1 ม.3/9 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพือบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิค ทีหลากหลาย  
ศ 1.1 ม.3/10 ระบุอาชีพทีเกียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะทีจาเป็นในการประกอบอาชีพนนั  
ศ 1.1 ม.3/11 เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑที์กาหนดขึนอยา่งเหมาะสม และนาไป จดันิทรรศการ  
ศ 2.1 ม.3/1 เปรียบเทียบองคป์ระกอบทีใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอืน  
ศ 2.1 ม.3/2 ร้องเพลง เล่นดนตรีเดียว และรวมวง โดยเนน้เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และ               
คุณภาพสียง 
ศ 2.1 ม.3/3 แต่งเพลงสนั ๆ จงัหวะง่าย ๆ  
ศ 2.1 ม.3/4 อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรค ์งานดนตรีของตนเอง  
ศ 2.1 ม.3/5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานดนตรีของตนเองและผูอื้น  
ศ 2.1 ม.3/6 อธิบายเกียวกบัอิทธิพลของดนตรีทีมีต่อบุคคลและสงัคม  
ศ 2.1 ม.3/7 นาเสนอหรือจดัการแสดงดนตรี เหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระ การเรียนรู้อืนในกลุ่มศิลปะ  
ศ 3.1 ม.3/1 ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใชศ้พัทท์างการละคร  
ศ 3.1 ม.3/2 ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ทีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากปักิริยาของ  
         ผูค้นในชีวิตประจาวนัและในการแสดง  
ศ 3.1 ม.3/3 มีทกัษะในการใชค้วามคิดในการพฒันารูปแบบการแสดง  
ศ 3.1 ม.3/4 มีทกัษะในการแปลความและการสือสารผา่นการแสดง  
ศ 3.1 ม.3/5 วจิารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ทีมีความแตกต่างกนัโดยใชค้วามรู้ เรืององคป์ระกอบนาฏศิลป์  
ศ 3.1 ม.3/6 ร่วมจดังานการแสดงในบทบาทหนา้ทีต่าง ๆ  
ศ 3.1 ม.3/7 นาเสนอแนวคิดจากเนือเรืองของการแสดงทีสามารถนาไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 5  รหสัวิชา ศ 23101 จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.1 ม.3/1  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในสิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์  

หลกัการออกแบบ  2 2 

2 ศ 1.1 ม.3/2  เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ (บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน) 

การสร้างสรรค ์
งานศิลป์  

2 2 

3 ศ 1.1 ม.3/3  วิธีการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบใน
การสร้างงานทศันศิลป์  

ทศันธาตุกบัหลกัการ
ออกแบบ  

2 2 

4 ศ 1.1 ม.3/4  การสร้างงานทศันศิลป์ทงัไทยและสากล  งานทศันศิลป์ไทย  
และสากล  

2 3 

5 ศ 1.1 ม.3/5  การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
สือผสม (บูรณาการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน) 

ทกัษะการออกแบบ
และสือผสม  

2 3 

6 ศ 1.1 ม.3/6  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพือถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ  

การสร้างงานศิลป์ใน
รูปแบบของมิติ  

2 3 

7 ศ 1.1 ม.3/7  การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์  

การประยคุตใ์ชท้ศัน
ธาตุกบัการออกแบบ  

2 3 

8 ศ 1.1 ม.3/8  การวิเคราะห์รูปแบบ เนือหา และคุณค่าในงาน
ทศันศิลป์  

การวิเคราะห์งานศิลป์  2 3 

9 ศ 1.1 ม.3/9  การใชเ้ทคนิค วิธีการทีหลากหลาย สร้างงาน
ทศันศิลป์เพือสือความหมาย  

งานศิลป์กบัการสือ
ความหมาย  

2 3 

10 ศ 1.1 ม.3/10  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์  ศิลป์กบัการถ่ายทอง
ทางอาชีพ  

2 3 

11 ศ 1.1 ม.3/11  การจดันิทรรศการ  การจดันิทรรศการงาน
ศิลป์  

2 2 

12 ศ 2.1 ม.3/1  การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะ  
- การใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคง์าน
ดนตรีและศิลปะแขนงอืน  
- เทคนิคทีใชใ้นการ สร้างสรรคง์านดนตรี  
และศิลปะแขนงอืน  

องคป์ระกอบดนตรีกบั
งานศิลปะ  

2 3 
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ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

13 ศ 2.1 ม.3/2  เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและ
บรรเลงดนตรีเดียวและรวมวง (บูรณาการ
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน) 

เทคนิคการ
บรรเลงและขบั
ร้อง  

2 3 

14 ศ 2.1 ม.3/3  - อตัราจงัหวะ 2 และ 4 4       4  
-การประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ  
2 และ 4 4       4  

การแต่งเพลง
เบืองตน้  

2 1 

15 ศ 2.1 ม.3/4  การเลือกใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคบ์ท
เพลง  
- การเลือกจงัหวะเพือสร้างสรรค ์บทเพลง  
- การเรียบเรียงทานองเพลง  

องคป์ระกอบ
กบัการ
สร้างสรรคง์าน
ดนตรี  

2 2 

16 ศ 2.1 ม.3/5  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง  
- สาเนียง  
- อตัราจงัหวะ  
- รูปแบบบทเพลง  
- การประสานเสียง  
-เครืองดนตรีทีบรรเลง  

ธรรมชาติงาน
ดนตรี  

1 3 

17 ศ 2.1 ม.3/6  อิทธิพลของดนตรี  
-อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล  
-อิทธิพลของดนตรีต่อสงัคม  

ดนตรีกบัสงัคม  1 1 

18 ศ 2.1 ม.3/7  การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ  
- การเลือกวงดนตรี  
- การเลือกบทเพลง  
- การเลือกและจดัเตรียมสถานที  
- การเตรียมบุคลากร  
- การเตรียมอุปกรณ์เครืองมือ  
-การจดัรายการแสดง  

การแสดงดนตรี  1 2 

19 ศ 3.1 ม.3/1  องคป์ระกอบของบทละคร  
- โครงเรือง  
- ตวัละครและการวางลกัษณะนิสยั ของตวัละคร  
- ความคิดหรือแก่นของเรือง  
- บทสนทนา  

องคป์ระกอบ
ของบทละคร  

1 2 
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ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

20 ศ 3.1 ม.3/2  ภาษาท่าทางหรือภาษาทางนาฏศิลป์  
- ภาษาท่าทีมาจากธรรมชาติ  
- ภาษาท่าทีมาจากการประดิษฐ ์ 

นาฏยศพัย ์ 1 2 

21 ศ 3.1 ม.3/3  รูปแบบการแสดง (บูรณาการสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียน) 
- การแสดงเป็นหมู่  
- การแสดงเดียว  
- การแสดงละคร  
- การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  

การแสดงนาฏศิลป์  1 2 

22 ศ 3.1 ม.3/4  การประดิษฐท่์าราและท่าทางประกอบ 
การแสดง  
- ความหมาย  
- ความเป็นมา  
-ท่าทางทีใชใ้นการประดิษฐท่์ารา  

นาฏยประดิษฐ ์ 1 3 

23 ศ 3.1 ม.3/5  องคป์ระกอบนาฏศิลป์  
- จงัหวะทานอง - การเคลือนไหว  
- อารมณ์และความรู้สึก  
- ภาษาท่า นาฎยศพัท ์ 
- รูปแบบของการแสดง - การแต่งกาย  

องคป์ระกอบนาฏศิลป์  1 3 

24 ศ 3.1 ม.3/6  วิธีการเลือกการแสดง  
- ประเภทของงาน  
- ขนัตอน  
-ประโยชนแ์ละคุณค่าของการแสดง  

การจดัแสดงงานนาฏศิลป์  1 2 

25 ศ 3.1 ม.3/7  ละครกบัชีวิต  แนวคิดจากบทละคร  1 2 
สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 6  รหัสวชิา ศ 23102  
จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลาเรียน 2 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 40 ชัวโมง/ภาคเรียน 

   (ทศันศิลป์) สาํนึกเห็นคุณคา่ และ มีความซาบซึง ในการสร้างผลงาน มีเจตคติทีดีและความคิด
สร้างสรรคใ์นงานศิลปะ สามารถนาไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีความตงัใจในการปฏิบติังานจนสาํเร็จพร้อม
ทงัมีความรักในศิลปวฒันธรรมทงัไทยและสากล (ดนตรี) ศึกษาคน้ควา้ เพอืใหมี้ความรู้ความเขา้ใจของดนตรีและบทเพลง
ทีมีอิทธิพลต่อบุคคลและสงัคม แสดงความคิดเห็นทีมีต่อศิลปะดนตรี มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นการใฝ่การเรียนรู้ 
การตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ และมีความรู้สึกและทศันคติทีดี ชืนชมต่อวฒันธรรมดนตรีได ้(นาฏศิลป์)  
วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์ารเคลือนไหวในรูปแบบ
ต่างๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศิลป์ในชีวิตประจาวนั เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

   เพือให้เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์  และชืนชมในคุณค่าทางความงาม  ความไพเราะ  และความภาคภูมิใจ
ในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์
เพือพฒันางาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
 
 ตัวชีวดั (รวม 7 ตัวชีวดั)  
 
  ศ 1.2 ม.3/1 ศึกษาและอภิปรายเกียวกบังานทศันศิลป์ทีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม  
 ศ 1.2 ม.3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั ของวฒันธรรมไทยและสากล  
 ศ 2.2 ม.3/1 บรรยายววิฒันาการของดนตรีแต่ละยคุสมยั  
 ศ 2.2 ม.3/2 อภิปรายลกัษณะเด่นทีทาใหง้านดนตรีนนัไดรั้บการยอมรับ  
 ศ 3.2 ม.3/1 ออกแบบ และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเครืองแต่งกาย เพือแสดงนาฏศิลป์และละครทีมาจาก  
         วฒันธรรมต่าง ๆ  
 ศ 3.2 ม.3/2 อธิบายความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจาวนั  
 ศ 3.2 ม.3/3 แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ ์
 



272 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 6  รหสัวิชา ศ 23102 จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 
ท ี มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชีวดั 
สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.2 ม.3/1  งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรม  

วฒันธรรมกบังานศิลป์  5 10 

2 ศ 1.2 ม.3/1  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่
ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและ
สากล  

ยคุสมยัของงานทศันศิลป์  5 10 

3 ศ 2.2 ม.3/1  - ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ  
-ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ  

ประวติัดนตรีไทย และ
สากล  

8 10 

4 ศ 2.2 ม.3/2  ปัจจยัทีทาใหง้านดนตรีไดรั้บการ
ยอมรับ  

ปัจจยัสาํคญักบัการ
ยอมรับ  

7 5 

5 ศ 3.2 ม.3/1  การออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์
และ เครืองแต่งกายเพือการแสดง
นาฏศิลป์  

งานออกแบบ
เครืองประดบัตกแต่ง
นาฏศิลป์  

5 10 

6 ศ 3.2 ม.3/2  ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์ 
และการละครในชีวิตประจาวนั  

บทบาทนาฏศิลป์ใน
ปัจจุบนั  

5 10 

7 ศ 3.2 ม.3/3  การอนุรักษน์าฏศิลป์  การอนุรักษง์านนาฏศิลป์  5 5 
สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
 

รายวชิา       ดนตรี 3 รหัสวชิา    ศ23205       เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี1  1.0  หน่วยกติ 

******************************** 
ศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์และปฏิบติั  ดนตรีตะวนัตก  ขนัพืนฐาน  สามารถรวมวง  และแสดงผลงาน  โดยใชเ้ครือง

ดนตรีสากลตามถนัดอย่างน้อยหนึงชิน  ได้แก่  เรคคอร์เดอร์  กีตาร์  ฟลูท้  คลาริเน็ต  แซกโซโฟน  ทรัมเป็ต  ฮอร์น  
ทรอมโบน  ยโูฟเนียน  ทูบา  เครืองดนตรี  การขบัร้อง  และดูแลรักษาเครืองดนตรี   

  เพือให้เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์  และชืนชมในคุณค่าทางความงาม  ความไพเราะ       ความภาคภูมิใจในมรดก
ทางวฒันธรรมสากล 

โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันา
งาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
เจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ทีมีอตัราจงัหวะ 2/4  3/4  และ 4/4 
        2.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ในบนัไดเสียงทีมีเครืองหมายแปลงเสียงไม่เกิน 3  
             เครืองหมาย 
        3.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ทีมีความเร็วจงัหวะปานกลาง  ชา้  และเร็วปานกลาง 
        4.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ทีมีการระบุการใชอ้ารมณ์ต่าง ๆ กนัพร้อมทงัรวมวง    
             อยา่งนอ้ย 3 คน 
5.  สามารถอ่าน  เขียน  ร้อง  และฟังโนต้ขนัพืนฐานไดพ้ร้อมบอกระดบัเสียงสูงตาํ               
     และค่าโน๊ต   
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา      ดนตรี  4 รหัสวชิา     ศ23206     เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
***************************** 

ศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์และปฏิบติั  ดนตรีตะวนัตก  ขนัพืนฐาน  สามารถรวมวง  และแสดงผลงาน  โดยใชเ้ครือง
ดนตรีสากลตามถนัดอย่างน้อยหนึงชิน  ได้แก่  เรคคอร์เดอร์  กีตาร์  ฟลูท้  คลาริเน็ต  แซกโซโฟน  ทรัมเป็ต  ฮอร์น  
ทรอมโบน  ยโูฟเนียน  ทูบา  เครืองดนตรี            การขบัร้อง  และดูแลรักษาเครืองดนตรี   

  เพือให้เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์  และชืนชมในคุณค่าทางความงาม  ความไพเราะ       ความภาคภูมิใจในมรดก
ทางวฒันธรรมสากล 

โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือพฒันา
งาน  เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
เจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ทีมีอตัราจงัหวะ 2/4  3/4   4/4 และ 6/8 
        2.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ในบนัไดเสียงทีมีเครืองหมายแปลงเสียงไม่เกิน 4  
             เครืองหมาย 
        3.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ทีมีความเร็วจงัหวะปานกลาง  ชา้  เร็วปานกลาง           
              และเร็วมาก 
        4.  ปฏิบติัเครืองดนตรีสากลตามโนต้ทีมีการระบุการใชอ้ารมณ์ต่าง ๆ กนัพร้อมทงัรวมวง    
             อยา่งนอ้ย 4 – 5  คน 
5.  สามารถอ่าน  เขียน  ร้อง  และฟังโนต้ขนัพืนฐานไดพ้ร้อมบอกระดบัเสียงสูงตาํ               
     ค่าโน๊ต  และอารมณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

    สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
โครงสร้างรายวชิา   ดนตรี 3 ,4  ( ศ23205  , ศ23206) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 3   ภาคเรียนท ี 1-2    เวลา  80  ชัวโมง 
สาระดนตรี 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดัชันปี เวลา 
( ชัวโมง ) 

สัดส่วนคะแนน 

% รวม (%) 

1. ดนตรีและองคป์ระกอบของดนตรี ศ 1.1 ม.1 8 10  
 
 
 
 

80 

2. การสร้างงานดนตรีจากแนวความคิดและ 
     วิธีการของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.1/2 8 10 

3. การปฏิบติัเครืองดนตรี ศ 1.1 ม.1/1 24 20 
4. การปฏิบติัเครืองดนตรีตามถนดั ศ 1.2 ม.1/1 24 20 

5. การประเมินผลรวบยอด 
   -   การรวบรวมผลผลิตทีไดจ้ากการเรียนรู้   
       ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
ทุกตวัชีวดั 

 
8 

 
10 

6. การทดสอบกลางภาค ศ 1.1 ม.1/1 
ศ 1.1 ม.1/2 

4 10 

7. การทดสอบปลายภาค ศ 1.1 ม.1/1 
ศ 1.1 ม.1/2 

4 20  
20 

รวมทงัสินตลอดภาคเรียน 80 100 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 ง21101  การงานอาชีพฯพืนฐาน 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ง21102  การงานอาชีพฯพืนฐาน 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 ง22101  การงานอาชีพฯพืนฐาน 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ง22102  การงานอาชีพฯพืนฐาน 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 ง23101  การงานอาชีพฯพืนฐาน 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ง23102  การงานอาชีพฯพืนฐาน 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
ง20201  คอมพิวเตอร์ 1   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20202  คอมพิวเตอร์ 2   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20203  คอมพิวเตอร์ 3   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20204  คอมพิวเตอร์ 4   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20205  คอมพิวเตอร์ 5   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20206  คอมพิวเตอร์ 6   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20271  งานช่างไฟฟ้าเบืองตน้ 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20272  งานช่างไฟฟ้าเบืองตน้ 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20233  งานช่างประดิษฐ ์3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20234  งานช่างประดิษฐ ์4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20235  งานประดิษฐด์อกไมส้ด1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20236  งานประดิษฐด์อกไมส้ด2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20285  งานธุรกิจ 5   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง20286  งานธุรกิจ 6   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1  รหัสวชิา ง21101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1    ภาคเรียนท ี1  จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
************************************ 

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํงาน มีทกัษะการทาํงาน 
ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา สามารถทาํงานบา้นและประเมินผลการทาํงานบา้น การซ่อมแซมเสือผา้ 
การซกัรีดเสือผา้ การแปรรูปอาหาร การเลือกใช ้และ การเกบ็รักษาเครืองมือช่างและเครืองใชใ้นบา้น มีนิสยัรักการทาํงาน 
ทีเสียสละ มีคุณธรรม มีการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้ง มีความเขา้ใจในกระบวนการเทคโนโลย ีเลือกใช้
เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์มีทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล และการติดต่อสือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีคุณธรรม เห็น
ความสาํคญัของการเลือกอาชีพและมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

 

รหัสตัวชีวดั 
 ง1.1  ม11 , 1/2 , 1/3 

ง4.1  ม11 , 1/2 , 1/3 

 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา          การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1    รหัสวชิา   ง21101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1    ภาคเรียนท ี1  จํานวน    1.0    หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน / ตวัชีวดั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 บา้นน่าอยู ่ ง1.1  ม11 , 1/2 , 1/3 10 20 
2 เสือผา้น่าใช ้ ง1.1  ม11 , 1/2 , 1/3 10 20 
3 การแปรรูปอาหาร ง4.1  ม11 , 1/2 , 1/3 8 15 
4 วสัดุอุปกรณ์และเครืองมือช่างภายในบา้น ง4.1  ม11 , 1/2 , 1/3 12 25 

 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา                การงานอาชีพพนืฐาน 3  รหัสวชิา          ง 22101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี1           จํานวน         1.0          หน่วยกติ 
 

************************************** 
 
 ศึกษาความหมายความสาํคญัเกียวกบังานอาชีพ  อธิบายวิธีการ ขนัตอนกระบวนการทาํงาน  การจดัการ  งาน
เกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ ์ และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต 
 วิเคราะห์ ขนัตอน กระบวนการทาํงานเลือกใช ้เครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ อยา่งสร้างสรรค ์ และเหมาะสมกบังาน
โดยคาํนึงถึง ความคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  และสงัคม  ลงมือผลิตชินงานตามขนัตอน กระบวนการ
ทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม นาํเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ ทีดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสาํคญัของการสร้างอาชีพ ทาํงาน
ดว้ยความเสียสละ  และการแกปั้ญหา อยา่งมีเหตุผล 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ง 1.1  ม.1/1,ม1/2,ม1/3 
ง 4.1 ม.1/1, ม1/2, ม1/3 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา ไฟฟ้าเบืองต้น 1     รหัสวชิา ง20271  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชัน มัธยมศึกษาปีท ี1  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ระบบความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด พลงังานไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าเบืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์ เบืองตน้ ตวัเหนียวนาํ ตวัเก็บประจุ ตวัตา้นทาน อุปกรณ์
ป้องกนัไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  RLC ไฟฟ้ากระแสดงชนิดคงทีหรือปรับค่าไตส้วิตช์ทาํงานดว้ยแสงและสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและอยูอ่ยา่งพอเพียง ประหยดั จากความรู้ทีไดศึ้กษามาแลว้นนั 

ศึกษาและปฏิบติังานตามกระบวนการ การแกปั้ญหางานช่างไฟฟ้าเบืองตน้ ดว้ยการใชเ้ครืองมือ เครืองจกัร และ
เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีใหเ้หมาะสม การคิดคน้วิธีการทาํงานดว้ยแนวคิดใหม่ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํงาน สามารถประยกุตภู์มิปัญญาทอ้งถินมาใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

เพือเขา้ใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลย ีเห็นคุณค่าและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการแกปั้ญหาการ
ทาํงานและการสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต ดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ใชค้วามรู้ 
ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์อยา่งมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิงของเครืองใช ้สามารถตดัสินใจ
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต สงัคม และสิงแวดลอ้ม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. เพือใหมี้ความเขา้ใจหลกัการ เกียวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ ระบบความปลอดภยัใน งานไฟฟ้า 
2. เพือใหมี้ความสามารถในการใช ้เครืองมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. เพือใหส้ามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเครืองใชไ้ฟฟ้าและ อิเลก็ทรอนิกส์ไตเ้หมาะสม 
4. เพือใหมี้กิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลาํดบัขนัตอนในการทาํงานอยา่ง ถูกตอ้งและปลอดภยั 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา ไฟฟ้าเบืองต้น 1     รหัสวชิา ง20271          กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี1    จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน       จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ข้อ  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ระบบความ
ปลอดภยั 
 

 - ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและ 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
- ลกัษณะของการถูกไฟฟ้าดูด 
- การป้องกนัอนัตรายทีเกิดจาก 
ไฟฟ้า 
- หลกัปฏิบติัเพือความปลอดภยั 
การปฐมพยาบาลผูไ้ดรั้บอนัตราย 
จากกระแสไฟฟ้า 

6  

2 ตวัตา้นทาน 
 

 - ชนิดของตวัตา้นทาน 
- ตวัตา้นทานแบบค่าคงที 
- ตวัตา้นทานแบบปรับค่าไต ้
- ตวัตา้นทานแบบเปลียนค่าไต ้
- ตวัตา้นทานชนิดพิเศษ 
- หน่วยของความตา้นทาน 
- การอ่านค่าความตา้นทาน 
การต่อวงจรตวัตา้นทาน 

10  

3 ตวัเกบ็ประจุ 
 

 - หลกัการเบืองตน้ 
- ปัจจยัทีมีผลต่อค่าการเกบ็ประจุ 
ชนิดของตวัเลบ็ประจุ 

- หน่วยความจุ 
- การอ่านค่าความจุ 
- การต่อวงจรการใชง้าน 
การตรวจสอบตวัเกบ็ประจุ 

8  
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ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ข้อ  (A1) สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

4 ตวัเหนียวนาํ  - หลกัการเบืองตน้ 
- หน่วยของการเหนียวนาํ 
-  การอ่านค่าความเหนียวน่า 
ปัจจยัทีมีผลต่อความเหนียวน่า 
- ชนิดของตวัเหนียวน่า 
- การต่อวงจรใชง้าน 
- การตรวจสอบตวัเหนียวน่า 
การประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ 

8  

 ตวัเหนียวนาํ 
 

 - โครงสร้างของอะตอม 
- การแบ่งสารทางไฟฟ้า 
- ประจุไฟฟ้า 
- การเกิดประจุไฟฟ้า 
- แรงตนัไฟฟ้า 
- หน่วยของแรงตนัไฟฟ้า 
- ชนิดของแรงตนัไฟฟ้า 
แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า 
- การน่าแบตเตอรีไปใชง้าน 
- เซลส์แสงอาทิตย ์
- จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลส์ 
แสงอาทิตย ์
- แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
-  

8  

รวม 40 100 
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โครงสร้าง หน่วยการจัดการเรียนรู้ 
วชิา ไฟฟ้าเบืองต้น 2     รหัสวชิา  ง20272 

จํานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 
 
 
จุดประสงค์รายวชิา 
5. เพือใหมี้ความเขา้ใจหลกัการ เกียวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ ระบบความปลอดภยัใน งานไฟฟ้า 
6. เพือใหมี้ความสามารถในการใช ้เครืองมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
7. เพือใหส้ามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเครืองใชไ้ฟฟ้าและ อิเลก็ทรอนิกส์ไตเ้หมาะสม 
8. เพือใหมี้กิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลาํดบัขนัตอนในการทาํงานอยา่ง ถูกตอ้งและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวชิา 
1. เขา้ใจในระบบความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ระบบความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด ไฟฟ้า พลงังาน

ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง เบืองตน้ อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
RLC หมอ้แปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์สารกึงตวันาํ การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสดงชนิดคงทีหรือปรับค่าไตส้วิตช์ทาํงานดว้ยแสง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และอยูอ่ยา่งพอเพียง ประหยดั จากความรู้ทีไดศึ้กษามาแลว้นนั 
 

โครงสร้างรายวชิา ไฟฟ้าเบืองต้น 1         
 รหัสวชิา ง 20271   2 ชัวโมง/สัปดาห์ 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลาเรียน จํานวน 

(ชม.) 
ทฤษฎ ี ปฏิบตั ิ

1 
 
 

วงจรไฟฟ้าเบืองตน้ 
- องคป์ระกอบของวงจรไฟฟ้า 
- วงจรอนุกรม 
- วงจรขนาน 
-     วงจรผสม 

  6 

2 หมอ้แปลงไฟฟ้า 
- หลกัการทาํงาน 
- ชนิดของหมอ้แปลง 

  6 
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- โครงสร้างของหมอ้แปลง 
      การคาํนวณค่าในหมอ้แปลง 

- การหาขวัหมอ้แปลง 

3 ไมโครโฟนและลาํโพง 
- ไมโครโฟน 
- ชนิดของไมโครโฟน 

- หลกัการทาํงาน การเลือกใชง้าน 
- การตรวจสอบ 
- การติดตงัและการต่อใชง้าน 
- วิธีใชแ้ละดูแลรักษาไมโครโฟน 
- ลาํโพง 
- ชนิดของลาํโพง 
- หลกัการทาํงาน 
- การเลือกใชง้าน 
- การตรวจสอบ 
- การติดตงัและต่อใชง้าน 
ขอ้ควรระวงัในการต่อใชง้าน 

  10 

4 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- แหล่งกาํเนิดแสงสวา่ง 
หลกัการออกแบบวงจรไฟฟ้าแสง สวา่ง 

-      ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสง สวา่ง 
ชนิดของหลอดไฟฟ้า 

  6 

5 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า 
- ความปลอดภยัทางไฟฟ้า 
- ฟิวส์ 
- เซอร์กิดเบรกเกอร์ 
-     การต่อลงดิน 

  6 

6 การปฏิบติังาน 

- การแกปฏิบติังาน 

  6 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา         การงานอาชีพพนืฐาน 3  รหัสวชิา    ง 22101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี1           จํานวน         1.0          หน่วยกติ 
 

**************************************** 
 
ศึกษา วเิคราะห์อธิบายความหมาย ความสาํคญั และประโยชน์ของพืชในทอ้งถิน ปัจจยัและสิงแวดลอ้มทีมี

อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการและขนัตอนในการปลูกพืช การปฏิบติัการดูแลรักษา การเกบ็เกียว การ
จดัการหลงัการเกบ็เกียว การนาํผลผลิตใชป้ระโยชน์ การแปรรูป การใชเ้ทคโนโลยใีนการเพิมผลผลิตการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถินมาประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 
รหสัตวัชีวดั  
 ง.1.1 ม.2/1, 2/2 , 2/3 ,2/4 2/5, 2/6, 2/7 
 ง.4.1 ม.2/1, 2/2 , 2/3 ,2/4 2/5, 2/6, 2/7 
 
รวม 14 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา                  การงานอาชีพพนืฐาน 3               รหัสวชิา            ง 22101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี     1           จํานวน        1.0      หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 

การผลิตพืช 
ง1.1 
ง4.1 

1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัการเกษตร 
2. ความรู้ทวัไปเกียวกบัการปลูกพืช 
3. ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
4. กระบวนการปลูกพืชและการ
ขยายพนัธุ์พืช 
5. การปฏิบติัดูแลรักษาพืช 

5 
5 
5 
 
5 
 
5 

12 
12 
12 
 
12 
 
12 

2 
การจดัการผลผลิตพืช 

ง1.1 
ง4.1 

6. วิทยาการหลงัการเกบ็เกียว 
7. การแปรรูปและการนาํผลผลิตไป
ใชป้ระโยชน ์

5 
5 
 

12 
14 

3 
การใชเ้ทคโนโลยใีน
การเพิมผลผลิต 

ง1.1 
ง4.1 

8. การใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญา
ทอ้งถินในการเพิมผลผลิตและ
อนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 

5 14 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา                การงานอาชีพพนืฐาน 4         รหัสวชิา          ง22102 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 2   ภาคเรียนท ี   2    จํานวน     1.0     หน่วยกติ 

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

 
ศึกษา วเิคราะห์อธิบายความหมาย ความสาํคญั และประโยชน์ของการเลียงสตัวใ์นทอ้งถิน ปัจจยัและสิงแวดลอ้ม

ทีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของสตัว ์กระบวนการและขนัตอนในของสตัว ์การปฏิบติัการดูแลรักษา การสุขาภิบาล โรค
และการป้องกนักาํจดั การนาํผลผลิตไปใชป้ระโยชน์ การใชเ้ทคโนโลยใีนการเพิมผลผลิตการใชภู้มิปัญญาทอ้งถินมา
ประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 
รหสัตวัชีวดั  
 ง.1.1 ม.2/1, 2/2 , 2/3 ,2/4 2/5, 2/6, 2/7 
 ง.4.1 ม.2/1, 2/2 , 2/3 ,2/4 2/5, 2/6, 2/7 
 
รวม 14 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา                 การงานอาชีพพนืฐาน 4              รหัสวชิา            ง 22102 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี   2   ภาคเรียนท ี   2   จํานวน    1.0    หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความสาํคญัและ

ประเภทของสตัวเ์ลียง 
ง1.1 
ง4.1 

ความสาํคญัและประเภทของการ
เลียงสตัว ์

6 15 

2 
สถานทีและอุปกรณ์

การเลียงสตัว ์
ง1.1 
ง4.1 

สถานทีและอุปกรณ์การเลียงสตัว ์
8 20 

3 อาหารสตัว ์
ง1.1 
ง4.1 

อาหารสตัว ์
6 15 

4 
โรคและการ
สุขาภิบาลสตัว ์

ง1.1 
ง4.1 

โรคและการสุขาภิบาลสตัว ์
6 15 

5 
การจดัจาํหน่ายและ
การแปรรูปผลผลิต 

ง1.1 
ง4.1 

การจดัจาํหน่ายและการแปรรูป
ผลผลิต 

8 20 

6 
การใชเ้ทคโนโลยใีน
การเพิมผลผลิตสตัว ์

ง1.1 
ง4.1 

การใชเ้ทคโนโลยใีนการเพมิ
ผลผลิตสตัว ์

6 15 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       งานประดิษฐ์   รหัสวชิา        ง20233 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี1 จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

************************************* 
ศึกษาฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐด์อกไม ้ใบตอง การออกแบบตกแต่งจาก

ใบตอง วิธีการสร้าง การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์การจดัการผลผลิต 
ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐด์อกไม ้ใบตอง การออกแบบตกแต่งจากใบตอง 

วิธีการสร้าง การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์การจดัการผลผลิต 
เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการ

ทาํงานร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากร
สิงแวดลอ้มเพอืการดาํรงชีวติและครอบครัวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของงานประดิษฐไ์ด ้
 2.  จาํแนกรูปแบบและประเภทของสิงประดิษฐไ์ด ้
 3.  อธิบายบทบาทของงานประดิษฐต่์อการอนุรักษพ์ลงังานสิงแวดลอ้มได ้
 4.  จาํแนกชนิดของวสัดุทีนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 6.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการประดิษฐไ์ด ้

7.  อธิบายองคป์ระกอบ ของการออกแบบได ้
8.  ออกแบบสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า 
9.  ประดิษฐข์องเล่น ของใช ้และของประดบัตกแต่งได ้
10.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพงานประดิษฐไ์ด ้

 
มาตรฐาน ง.1.1 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิา         งานประดิษฐ์ รหัสวชิา      ง20233 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2    ภาคเรียนท ี1  จํานวน     0.5  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความรู้เกียวกบังาน
ประดิษฐ ์

1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของงาน
ประดิษฐไ์ด ้
2.  จาํแนกรูปแบบและประเภทของสิงประดิษฐไ์ด ้
3.  อธิบายบทบาทของงานประดิษฐต่์อการอนุรักษพ์ลงังาน
สิงแวดลอ้มได ้
 

8 20 

2 
วสัดุ อุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ ์

4.  จาํแนกชนิดของวสัดุทีนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
5.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
6.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐไ์ด ้

8 20 

3 
การออกแบบ
สิงประดิษฐ ์

7.  อธิบายองคป์ระกอบ ของการออกแบบได ้
8.  ออกแบบสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า 

8 20 

4 การสร้างสิงประดิษฐ ์ 9.  ประดิษฐข์องเล่น ของใช ้และของประดบัตกแต่งได ้ 14 30 

5 
การประกอบอาชีพ
งานประดิษฐ ์

10.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์
ได ้
 

2 10 

 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา       งานประดิษฐ์จากเศษวสัดุ   รหัสวชิา      ง20234 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 2            ภาคเรียนท ี2       จํานวน      0.5     หน่วยกติ 
************************************* 

ศึกษาฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐด์อกไม ้ใบตอง การออกแบบตกแต่งจาก
ใบตอง วิธีการสร้าง การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์การจดัการผลผลิต 

ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐด์อกไม ้ใบตอง การออกแบบตกแต่งจากใบตอง 
วิธีการสร้าง การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์การจดัการผลผลิต 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากร
สิงแวดลอ้มเพอืการดาํรงชีวติและครอบครัวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของงานประดิษฐไ์ด ้
 2.  จาํแนกรูปแบบและประเภทของสิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุได ้
 3.  อธิบายบทบาทของงานประดิษฐต่์อการอนุรักษพ์ลงังานสิงแวดลอ้มได ้
 4.  จาํแนกชนิดของจากเศษวสัดุทีนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 6.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการประดิษฐไ์ด ้

7.  อธิบายองคป์ระกอบ ของการออกแบบได ้
8.  ออกแบบสิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า 
9.  ประดิษฐข์องเล่น ของใช ้และของประดบัตกแต่งจากเศษวสัดุได ้
10.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพงานประดิษฐจ์ากเศษวสัดุได ้

 
มาตรฐาน ง.1.1 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิา    งานประดิษฐ์จากเศษวสัดุ    รหัสวชิา    ง20234 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี2   จํานวน  0.5   หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความรู้เกียวกบังาน
ประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ 

1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของงาน
ประดิษฐไ์ด ้
2.  จาํแนกรูปแบบและประเภทของสิงประดิษฐไ์ด ้
3.  อธิบายบทบาทของงานประดิษฐต่์อการอนุรักษพ์ลงังาน
สิงแวดลอ้มได ้
 

8 20 

2 
วสัดุ อุปกรณ์ในการ
ประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ 

4.  จาํแนกชนิดของจากเศษวสัดุทีนาํมาสร้างสิงประดิษฐ์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาสร้างสิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
6.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐไ์ด ้

8 20 

3 
การออกแบบ
สิงประดิษฐจ์ากเศษ
วสัดุ 

7.  อธิบายองคป์ระกอบ ของการออกแบบได ้
8.  ออกแบบสิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
มีคุณค่า 

8 20 

4 
การสร้างสิงประดิษฐ์
จากเศษวสัดุ 

9.  ประดิษฐข์องเล่น ของใช ้และของประดบัตกแต่งจาก
เศษวสัดุได ้

14 30 

5 
การประกอบอาชีพ
งานประดิษฐจ์ากเศษ
วสัดุ 

10.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์
จากเศษวสัดุได ้
 

2 10 

 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา        งานประดิษฐ์จากใบตอง   รหัสวชิา ง20235 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี   3   ภาคเรียนท ี1 จํานวน   1.0    หน่วยกติ 
********************************** 

ศึกษาฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐด์อกไม ้ใบตอง การออกแบบตกแต่งจาก
ใบตอง วิธีการสร้าง การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์การจดัการผลผลิต 

ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐด์อกไม ้ใบตอง การออกแบบตกแต่งจากใบตอง 
วิธีการสร้าง การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์การจดัการผลผลิต 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากร
สิงแวดลอ้มเพอืการดาํรงชีวติและครอบครัวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของงานประดิษฐจ์ากใบตองได ้
 2.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาสร้างสิงประดิษฐจ์ากใบตองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการประดิษฐไ์ด ้
 4.  ประดิษฐข์องใชจ้ากใบตองได ้
 5.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพงานประดิษฐจ์ากใบตองได ้
 
มาตรฐาน ง.1.1 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา         งานประดิษฐ์จากใบตอง  รหัสวชิา ง20235 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3    ภาคเรียนท ี  1  จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความรู้เกียวกบังาน
ประดิษฐ ์

1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของงาน
ประดิษฐจ์ากใบตองได ้  

8 20 

2 
วสัดุ อุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ ์

2.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาสร้างสิงประดิษฐจ์ากใบตองได้
อยา่งเหมาะสม 

8 20 

3 การสร้างสิงประดิษฐ ์
3.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐไ์ด ้

20 40 

4 
การประกอบอาชีพ
งานประดิษฐ ์

4.  ประดิษฐข์องใชจ้ากใบตองได ้
5.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์
จากใบตองได ้

4 10 

 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา        การจัดดอกไม้สด  รหัสวชิา     ง20236 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3   ภาคเรียนท ี  2 จํานวน    1.0    หน่วยกติ 
************************************* 

ศึกษาฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการจดัดอกไมส้ดและการรักษางานดอกไมส้ด การ
จดัการผลผลิต 

ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการจดัดอกไมส้ดและการรักษางานดอกไมส้ด การจดัการ
ผลผลิต 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากร
สิงแวดลอ้มเพอืการดาํรงชีวติและครอบครัวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของการจดัดอกไมส้ดได ้
 2.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาจดัดอกไมส้ดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการจดัดอกไมส้ดได ้
 4.  จดัดอกไมส้ดรูปทรงต่าง ๆ ได ้
 5.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพการจดัดอกไมส้ดได ้
 
มาตรฐาน ง.1.1 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา          การจัดดอกไม้สด   รหัสวชิา   ง20236 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3    ภาคเรียนท ี2  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความรู้เกียวกบัการจดั
ดอกไมส้ด 

1.  บอกความหมาย ความเป็นมา ประโยชน์ ของการจดัดอกไม้
สดได ้  

8 20 

2 
วสัดุ อุปกรณ์ในการ
จดัดอกไมส้ด 

2.  เลือกใชว้สัดุทีจะนาํมาจดัดอกไมส้ดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8 20 

3 
ดอกไมป้ระดิษฐจ์าก
วสัดุชนิดต่างๆ ได ้

3.  บอกวิธีการใช ้เลือกใช ้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ในการจดั
ดอกไมส้ดได ้

20 40 

4 
การประกอบอาชีพ
การจดัดอกไมส้ด 

4.  จดัดอกไมส้ดรูปทรงต่าง ๆ ได ้
5.  บอกคุณลกัษณะของการประกอบอาชีพการจดัดอกไมส้ดได ้

4 10 

 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ง23101  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี3  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาความสาํคญั หลกัการ กระบวนการงานช่างพืนฐาน การใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิงแวดลอ้มอยา่ง

เหมาะสมคุม้คา่ เพือมีความรู้ความเขา้ใจ มีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรม มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และ
สิงแวดลอ้ม มีทกัษะกระบวนการทาํงานและการจดัการ การแสวงหาความรู้ สามารถแกปั้ญหาในการทาํงาน รักการทาํงาน 
และมีเจตคติ มีคุณธรรมทีดี มีความรับผดิชอบ ขยนั ซือสตัย ์อดทนในการทาํงานและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
สุจริตและการดาํรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาและปฏิบติังานตามกระบวนการ การแกปั้ญหางานช่าง ดว้ยการใชเ้ครืองมือ เครืองจกัร และเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีใหเ้หมาะสม การคิดคน้วิธีการทาํงานดว้ยแนวคิดใหม่ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน สามารถ
ประยกุตภู์มิปัญญาทอ้งถินมาใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

เพือเขา้ใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลย ีเห็นคุณค่าและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการแกปั้ญหาการ
ทาํงานและการสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต ดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ใชค้วามรู้ 
ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์อยา่งมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิงของเครืองใช ้สามารถตดัสินใจ
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต สงัคม และสิงแวดลอ้ม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ง23101  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี3  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
 

หน่วยท ี/ชือ
หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

และ
ตัวชีวดั 

 
 

สาระสําคญั / ความคดิรวบยอด 

 
เวลา
เรียน 

(ชัวโมง) 

 
นําหนัก
คะแนน 

 
1 / 

คุณธรรม
พืนฐานกบั
งานช่างตาม

แบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
ง 1.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 
ม. 3/3 

     
    เขา้ใจ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ มีคุณธรรม  
มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร  และสิงแวดลอ้ม
ในการทาํงาน เพือการดาํรงชีวิตและครอบครัวทีเกียวขอ้ง
กบังานบา้น งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ ์และงาน
ธุรกิจ มีทกัษะ กระบวนการทาํงาน และการจดัการ การ
ทาํงานเป็นกลุ่ม  (บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

8 10 

 
2 / 

กระบวนการ
จดัการงาน
ช่างและวิธี
ประหยดั

พลงังานเพือ
ลดโลกร้อน 

 
ง 2.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 

 

 
    ทกัษะกระบวนการ และการจดัการ การทาํงานเป็นกลุ่ม 
การแสวงหาความรู้สามารถแกปั้ญหาในการทาํงาน รักการ
ทาํงาน และมีเจตคติทีดีต่องาน 

12 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 



298 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ง23101  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี3  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

 
หน่วยท ี/ชือ
หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

และ
ตัวชีวดั 

 
 

สาระสําคญั / ความคดิรวบยอด 

 
เวลา
เรียน 

(ชัวโมง) 

 
นําหนัก
คะแนน 

 
3 / 
การ

ปฏิบติังาน
ช่างตาม

แนวคิดแบบ
พอเพียง 

 

 
ง 1.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 
ม. 3/3 

ง 2.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 

 

 
    ใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงาน การผลิต การออกแบบ การ
แกปั้ญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอยา่งมีความ
เขา้ใจ มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์ และมีความคิดสร้างสรรค ์
กระบวนการจดัการงานช่างและวิธีประหยดัพลงังานเพือ
ลดโลกร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องรายวิชา - 20 
สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 
 

แผนการวดัผลระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาค 
อตัราส่วนประเมิน 80 : 20 (60 :20:20) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 6 รหัสวชิา ง23102   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชัน มัธยมศึกษาปีท ี3  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความสาํคญั หลกัการ กระบวนการงานช่างพืนฐาน การใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิงแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสมคุม้คา่ เพือมีความรู้ความเขา้ใจ มีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรม มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และ
สิงแวดลอ้ม มีทกัษะกระบวนการทาํงานและการจดัการ การแสวงหาความรู้ สามารถแกปั้ญหาในการทาํงาน รักการทาํงาน 
และมีเจตคติ มีคุณธรรมทีดี มีความรับผดิชอบ ขยนั ซือสตัย ์อดทนในการทาํงานและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
สุจริตและการดาํรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาและปฏิบติังานตามกระบวนการ การแกปั้ญหางานช่าง ดว้ยการใชเ้ครืองมือ เครืองจกัร และเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีใหเ้หมาะสม การคิดคน้วิธีการทาํงานดว้ยแนวคิดใหม่ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน สามารถ
ประยกุตภู์มิปัญญาทอ้งถินมาใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

เพือเขา้ใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลย ีเห็นคุณค่าและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการแกปั้ญหาการ
ทาํงานและการสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต ดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ใชค้วามรู้ 
ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์อยา่งมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิงของเครืองใช ้สามารถตดัสินใจ
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต สงัคม และสิงแวดลอ้ม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 6 รหัสวชิา ง23102  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี3  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
 

หน่วยท ี/ชือ
หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

และ
ตัวชีวดั 

 
 

สาระสําคญั / ความคดิรวบยอด 

 
เวลา
เรียน 

(ชัวโมง) 

 
นําหนัก
คะแนน 

 
1 / 

กระบวนการ
เทคโนโลยี
เพือการ

ออกแบบงาน
ช่าง 

 

 
ง 1.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 
ม. 3/3 

ง 2.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 

     
  ใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงาน การผลิต การออกแบบ การ
แกปั้ญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอยา่งมีความ 
  เขา้ใจ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ มีคุณธรรม  
มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร  และสิงแวดลอ้ม
ในการทาํงาน เพือการดาํรงชีวิตและครอบครัวทีเกียวขอ้ง
กบังานบา้น งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ ์และงาน
ธุรกิจ    

 
 
 
 
 
 
 
24 

 
 
 
 
 
 
 
25 

 
2 / 

การศึกษาวิชา
อาชีพสุจริต
งานช่าง 

 
ง 3.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 

 
ง 4.1 
ม. 3/1 
ม. 3/2 

 
    ทกัษะกระบวนการ และการจดัการการศึกษาวิชาอาชีพ
สุจริตงานช่าง เพือนาํไปใชใ้นการทาํงานเป็นกลุ่ม การ
แสวงหาความรู้สามารถแกปั้ญหาในการทาํงาน รักการ
ทาํงาน และมีเจตคติทีดีต่องานทีทาํ 
 มีทักษะ ในการนาํกระบวนการเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้
กระบวนการทาํงาน และการจัดการ 

 
 
 
 
 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
15 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องรายวิชา - 20 
สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 
 

แผนการวดัผลระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาค 
อตัราส่วนประเมิน 80 : 20 (60 :20:20) 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาการโปรแกรมเบืองต้น 1  รหัสวชิา ง21201        เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1       ภาคเรียนท ี1                   1.0  หน่วยกติ 

  
 ศึกษาหลกัการเขียนโปรแกรม  ลาํดบัการทาํงาน  กระบวนความ  ผงังาน  โครงสร้าง หลกัการโปรแกรมแบบ
โครงสร้าง  คาํสังในการประมวลผล  คาํสังในการคาํนวณ  ตวัแปร  ชนิดของตวัแปร  ขอ้มูลแบบต่าง ๆ คาํสังควบคุม
โปรแกรม  คาํสังรับขอ้มูลและแสดงผลปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเบืองตน้โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์  เพือให้มีความรู้  
ความเขา้ใจ  เกียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมเบืองตน้  และสามารถเขียนลาํดบัการทาํงานโดยใชค้าํสงัภาษาคอมพิวเตอร์ 
 เพือพฒันาผลงานทีเกิดจากการคน้ควา้  สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเขียนโปรแกรมสงัหุ่นยนต ์ และบอกเหตุผลทีตอ้งเขียนโปรแกรมได ้
2. สามารถอธิบายรูปแบบการสงัคาํสงัภาษาโลโก  สงัเต่าโลโกวาดรูปทรงต่าง ๆ บนัทึกภาพ  และเปิดแฟ้มภาพได ้
3. สามารถอธิบายและปฏิบติัการสร้าง  แกไ้ขกระบวนความลบกระบวนความ  บนัทึกกระบวนความลงในแผ่น

บนัทึกและเปิดแฟ้มขอ้มูลกระบวนความมาใชง้านได ้
4. สามารถใชก้ระบวนความสร้างชินงานและเรียกกระบวนความมาทาํงานซาํตามจาํนวนทีตอ้งการได ้
5. สามารถกระบวนความทีมีตวัแปรและใชก้ระบวนความทีมีตวัแปรสร้างและเปลียนรูป 

ต่าง ๆ ได ้  
        6.   สามารถเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  และประยกุตใ์ชก้บังานต่าง ๆ ได ้  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิาการโปรแกรมเบืองต้น  รหัสวชิา ง21201  
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1 

เวลา 40  ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน  80:20 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

เวลา (ชัวโมง) นําหนัก
คะแนน 

1 หลกัการ
โปรแกรม
เบืองตน้ 

1 4 10 

2 คาํสงัภาษาโล
โก 

2 4 15 

3 คาํสงัพืนฐาน 2 8 15 
4 กระบวนความ 3 8 20 
5 ตวัแปร 5 4 10 
6 โครงสร้าง

ขอ้มูลและ
คาํสงัจดัการ
ขอ้มูล 

5 4 10 

7 การเขียน
โปรแกรม 

6 8 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาการโปรแกรมเบืองต้น 2  รหัสวชิา ง21202        เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1       ภาคเรียนท ี1                   1.0  หน่วยกติ 

  
 ศึกษาความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์  หลกัการและกระบวนการขนัตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  ประเภทขอ้มูล  รูปแบบคาํสังเพือใชค้วบคุมการทาํงานของคอมพิวเตอร์  องคป์ระกอบของ
คาํสัง  การคาํนวณและการเปรียบเทียบ  ขนัตอนในการทาํงานของโอเปอร์ชนั  รูปแบบฟังก์ชนั  การเขียนฟังก์ชนัเพือ
ควบคุมการทาํงานของโปรแกรมย่อย  เครืองมือการออกแบบโปรแกรม  วิเคราะห์โจทยปั์ญหา  วางแผนออกแบบ
โปรแกรมและปฏิบติัการสร้างเป็นชินงาน  สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบทีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชินงานจากจินตนาการหรืองานทีทาํในชีวติประจาํวนัตามหลกัการทาํโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึก

และความรับผดิชอบ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา        คอมพวิเตอร์ 3 (การเขียนโฮมเพจ 1)  รหัสวชิา  ง20203    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  2    ภาคเรียนท ี 1    จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

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

 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัอินเทอร์เน็ต  ประวติั  โครงสร้าง  คาํสงัพืนฐาน  การจดัการขอ้ความ  การสร้าง
รายงานแบบต่างๆการจดัการรูปภาพและฉากหลงั  การสร้างไฮเปอร์ลิงค ์ การสร้างและการแกไ้ขตาราง  การสร้างฟอร์ม
รับขอ้มูล  และการสร้างเฟรม 

ปฏิบติัการสร้างและแกไ้ขเวบ็เพจโดยใชค้าํสงัพืนฐาน  การจดัการขอ้ความ การสร้างรายงานแบบต่างๆการ
จดัการรูปภาพและฉากหลงั  การสร้างไฮเปอร์ลิงค ์ การสร้างและการแกไ้ขตาราง  การสร้างฟอร์มรับขอ้มูล  และการสร้าง
เฟรม 

เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนโฮมเพจดว้ยภาษา HTML อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม
และรับผดิชอบต่อสงัคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจการใชง้านอินเตอร์เน็ตในชีวติประจาํวนั และการเรียนรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์สาํหรับการใชง้านคอมพวิเตอร์
และอินเตอร์เน็ตสาํหรับบุคคลและหน่วยงาน 
2.  รู้และเขา้ใจรูปแบบ โครงสร้าง คาํสงัของภาษา HTML 
3.  รู้และเขา้ใจ และสามารถอธิบาย หลกัการ ลาํดบั ขนัตอน วิธีการ การจดัทาํโฮมเพจดว้ยภาษา HTML ได ้
4.   สามารถนาํเสนอผลงานโดยอาศยักระบวนการทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



305 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา    คอมพวิเตอร์ 3  (การเขียนโฮมเพจ 1)  รหสัวชิา  ง20203 

ชนัมธัยมศึกษาปีที    2    ภาคเรียนที   1        เวลา  40  ชวัโมง      จาํนวน    1.0    หน่วยกิต 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 ความรู้เบืองตน้เกียวกบั
อินเทอร์เน็ต 

รู้และเขา้ใจการใชง้านอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจาํวนั และการ
เรียนรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์สาํหรับการใชง้านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตสาํหรับบุคคลและหน่วยงาน 

6 15 

2 โครงสร้าง HTML รู้และเขา้ใจรูปแบบ โครงสร้าง คาํสงัของภาษา HTML 10 25 
3 การเขียนโฮมเพจ รู้และเขา้ใจ และสามารถอธิบาย หลกัการ ลาํดบั ขนัตอน 

วิธีการ การจดัทาํโฮมเพจดว้ยภาษา HTML ได ้
12 30 

4 การนาํเสนอผลงาน สามารถนาํเสนอผลงานโดยอาศยักระบวนการทางเทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

12 30 

สอบกลางภาค 2 - 
สอบปลายภาค 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 4   (การเขียนโฮมเพจ 2)  รหัสวชิา   ง20204    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  2     ภาคเรียนท ี 1    จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

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

 

ศึกษาเกียวกบัประวติัความเป็นมา บทบาท ความสาํคญัของงานกราฟิก คุณสมบติั อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
และเทคโนโลยอีนาคต ของคอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฎี หลกัการใชแ้สง สี โปรแกรมสาํหรับงานกราฟิก รูปแบบ
เทคโนโลยสืีอประสม การสร้าง นาํเสนอเนือหาเทคโนโลย ี     การประยกุตใ์ช ้บทบาทและผลกระทบของสือประสม 
เทคโนโลยเีวบ็ หลกัการออกแบบโฮมเพจ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรระวงัในการเขียนโฮมเพจโดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

ปฏิบติัการสร้างภาพจากโปรแกรมกราฟิก และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นหลกัการออกแบบโฮมเพจ  
เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างงานกราฟิกจากคอมพิวเตอร์และนาํเสนอ

ผลงานในรูปแบบสือประสมต่างๆ อยา่งมีความรับผดิชอบ ประหยดั มีนิสยัรักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได้
อยา่งมีความสุขและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความสาํคญัของงานกราฟิกและเทคโนโลยสืีอประสมต่อการสร้างโฮมเพจได ้
2.  อธิบาย หลกัการ ลาํดบั ขนัตอน วิธีการ การจดัทาํโฮมเพจดว้ยโปรแกรมกราฟิกและสือประสมได ้
3.  บนัทึก จดัเกบ็และนาํชินงานทีสร้างไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนัได ้

4.   สามารถนาํเสนอผลงานโดยอาศยักระบวนการทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา  คอมพวิเตอร์ 4  (การเขียนโฮมเพจ 2)  รหสัวิชา  ง20204 

ชนัมธัยมศึกษาปีที   2   ภาคเรียนที   2     เวลา  40  ชวัโมง     จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 งานกราฟิกและสือ
ประสม 

อธิบายความสาํคญัของงานกราฟิกและเทคโนโลยสืีอประสมต่อ
การสร้างโฮมเพจได ้

10 25 

2 เทคโนโลยเีวบ็ อธิบาย หลกัการ ลาํดบั ขนัตอน วิธีการ การจดัทาํโฮมเพจดว้ย
โปรแกรมกราฟิกและสือประสมได ้

12 30 

3 การสร้างงานกราฟิก
และสือประสม 

บนัทึก จดัเกบ็และนาํชินงานทีสร้างไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนัได ้

8 20 

4 การนาํเสนอผลงาน สามารถนาํเสนอผลงานโดยอาศยักระบวนการทางเทคโนโลยไีด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

10 25 

สอบกลางภาค 2 - 
สอบปลายภาค 2 - 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา     คอมพวิเตอร์ 5  รหัสวชิา   ง20205    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3    ภาคเรียนท ี 1    จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

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

 

ศึกษาเกียวกบัขอ้มูล สารสนเทศ หลกัการและวิธีการทางเทคโนโลย-ี สารสนเทศ   ซอฟตแ์วร์ ในการจดัการขอ้มลู  
การประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลและสารสนเทศ  ศึกษาเกียวกบัองคป์ระกอบ   การ
ทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มูล การใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเพือการศึกษา
และสืบคน้ขอ้มูล   ตลลอดจนขนัตอนการพฒันาโปรแกรม 
 ปฏิบติัการเลือกใชเ้ครืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัการรวบรวมทงัหมดขอ้มูล ประมวลผล และ
เขียนโปรแกรมในงานดา้นต่างๆ   ตามจินตนาการหรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 
 เพือใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศ   ระบบ  และหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์    ตลอดจน
สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  อยา่งมีจิตสาํนึกและมีความรับผดิชอบ   มีมารยาท  อยา่งคุม้ค่า   เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อตนเองและสงัคม 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบาย ความหมาย หลกัการ ของเทคโนโลยแีละหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศได ้
2.  อธิบายหลกัการเบืองตน้ของการสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
3.  อธิบายหลกัการ  และวิธีการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
4.  สามารถเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ทีเหมาะสมในการทาํงานได ้
5.  สามารถนาํเสนอผลงานโดยอาศยักระบวนการทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



309 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 5    รหัสวชิา  ง20205 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3    ภาคเรียนท ี 1       เวลา   40   ชัวโมง      จํานวน    1.0    หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 คอมพิวเตอร์กบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อธิบาย ความหมาย หลกัการ ของเทคโนโลยแีละ
หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศได ้

8 20 

2 เจาะลึกโลก
คอมพิวเตอร์ 

อธิบายหลกัการเบืองตน้ของการสือสารขอ้มูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
 

8 20 

3 การแกปั้ญหาง่ายๆ อธิบายหลกัการ  และวิธีการแกปั้ญหาดว้ย 
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

8 20 

4 สนุกกบัการเริมใช้
คอมพิวเตอร์ 

สามารถเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ทีเหมาะสมในการ
ทาํงานได ้

10 25 

5 ตืนเตน้กบัการนาํเสนอ สามารถนาํเสนอผลงานโดยอาศยักระบวนการ
ทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้

6 15 

สอบกลางภาค 2 - 
สอบปลายภาค 2 - 

รวม - 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 6 (โครงงานคอมพวิเตอร์) รายวชิา   ง23206    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  3    ภาคเรียนท ี 2    จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

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

 

ศึกษาหลกัการและวิธีการทาํงานของโปรแกรมสาํเร็จรูปโปรแกรม Logo  Blocks  โดยผูเ้รียนศึกษาลกัษณะการ
ทาํงานทวัไปของโปรแกรม   ซึงเป็นโปรแกรมทีใชค้วบคุมการทาํงานทงัหมดของรถหุ่นยนต ์  ซึงในการเรียนรู้โปรแกรม
จะตอ้งสามารถเขา้ใจพืนฐานคาํสงัของโปรแกรม   

ปฏิบติัการเลือกบลอ็กทีใชแ้ทนคาํสงัในการจดัระบบและรูปแบบของคาํสงัเพือบงัคบัใหร้ถหุ่นยนตท์าํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางของผูเ้ขียนโปรแกรม   

เพือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจวิธีการใชค้อมพิวเตอร์  และสามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปโปรแกรม  Logo  Blocks  
ในการสร้างชินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีจิตสาํนึกและนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายหลกัการทาํงานเบืองตน้ของโปรแกรม Logo Blocks  เช่น การใชค้าํสงัต่าง ๆ , ส่วนประกอบ , การใชบ้ลอ็ก

คาํสงั  
2.  อธิบายแนวคิดและหลกัการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตวัแปร การลาํดบัคาํสงั การตรวจสอบเงือนไข   การ

ควบคุมโปรแกรม   คาํสงัแสดงผล  และรับขอ้มูล การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ได ้
3. สามารถนาํคาํสงัต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างชินงานหลงัจากทีไดศึ้กษาการทาํงานของโปรแกรมมาแลว้ 
4.  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการทาํโครงงานโดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่

คดัลอกผลงานผูอื้น ใชค้าํสุภาพ  และไม่สร้างความเสียหายต่อผูอื้น 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 6  (โครงงานคอมพวิเตอร์)  รหัสวชิา  ง20206 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนท ี2 
เวลา  40  ชัวโมง   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 โปรแกรม Logo Blocks  
เบืองตน้ 

อธิบายหลกัการทาํงานเบืองตน้ของโปรแกรม Logo Blocks  
เช่น การใชค้าํสงัต่าง ๆ , ส่วนประกอบ , การใชบ้ลอ็กคาํสงั  

8 20 

2 ทกัษะการเขียน
โปรแกรม Logo Blocks   

อธิบายแนวคิดและหลกัการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม 
ตวัแปร การลาํดบัคาํสงั การตรวจสอบเงือนไข   การควบคุม
โปรแกรม   คาํสงัแสดงผล  และรับขอ้มูล การเขียน
โปรแกรมแบบง่ายๆ ได ้

8 25 

3 การเขียนโปรแกรม 
Logo Blocks   

สามารถนาํคาํสงัต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างชินงาน
หลงัจากทีไดศึ้กษาการทาํงานของโปรแกรมมาแลว้ 

12 25 

4 การสร้างชินงาน การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการทาํโครงงาน
โดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่
คดัลอกผลงานผูอื้น ใชค้าํสุภาพ  และไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผูอื้น 

 

12 25 

สอบกลางภาค 2 - 
สอบปลายภาค 2 - 

รวม - 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา      งานธุรกจิ 5    รหัสวชิา ง20285 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
************************* 

มีทกัษะในการทาํงานอาชีพสุจริต มีทกัษะการจดัการ ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีกลยทุธ์ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้
เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใชเ้ทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบังานและถูกตอ้ง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิด ออกแบบ สร้างและพฒันาชินงานหรือวิธีการใหม่ในการ
ทาํงาน ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั ซือสตัย ์ประหยดั อดออม มุ่งมนั อดทน ใชพ้ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและถูกวิธี 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจความสาํคญัของหลกัการเลือกซือสินคา้และบริการ 
2.  สามารถเลือกซือสินคา้และบริการอยา่งฉลาดได ้
3.  รู้และเขา้ใจในการวางแผนการใชจ่้ายได ้

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิางานไฟฟ้าเบืองต้น 1  รหัสวชิา   ง20271  เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1             0.5  หน่วยกติ 
 

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

  ศึกษาเกียวกับไฟฟ้าเบืองต้น   เข้าใจหลักการ   ขันตอน   ในการเลือกใช้ว ัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ
เครืองใช้ไฟฟ้า  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จกันําเทคโนโลยีไปใช้เพือพฒันางาน  เพือให้เกิดความปลอดภัย  รู้จกัการ
บาํรุงรักษาเครืองมือเครืองใชไ้ฟฟ้า  และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  การ
จดัการ  การทาํงานเป็นกลุ่ม  และในการติดตงัประกอบ  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครืองมือเครืองใช ้ สิงอาํนวยความสะดวก
ทางไฟฟ้าในบา้นและโรงเรียน  สามารถรวบรวมขอ้มูลในการทาํงาน  มีความขยนั  อดทน  รับผดิชอบ  มีนาํใจ  ซือสตัย ์ มี
จิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน  ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื  เพือการดาํรงชีวิตและครอบครัว 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
มฐ.ง 1.1      ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     
 
ราม   3   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา         ช่างไฟฟ้าเบืองต้น 1        รหสัวิชา    ง20271 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1               เวลา      20     ชวัโมง/ภาคเรียน          จาํนวน   0.5   หน่วยกิต 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ความรู้เบืองตน้
เกียวกบังานไฟฟ้า 

 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     
 

1. ความหมาย ความสาํคญั 
และประโยชนข์องงานช่าง
ไฟฟ้า เบืองตน้ 
2.  ลกัษณะของงานช่างไฟฟ้า
เบืองตน้ 

5 25 

2 ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานช่างไฟฟ้า 

 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     

 

1. ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานช่าง 
2. ความสาํคญัของความ
ปลอดภยั 
3. ประโยชน์ทีไดจ้ากการ
ทาํงานปลอดภยั 
4. การป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ 

5 25 

3 เครืองใชแ้ละอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวกใน
บา้น 

 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     

 

1. หมอ้หุงขา้ว 
2. พดัลม 
3. กระติกนาํร้อน 
4. เครืองซกัผา้ 
  

5 25 

4 งานเดินสายและติดตงั
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     

 

1. เครืองมือทวัไปทางงาน
ไฟฟ้า 
2. การต่อและพนัสายไฟฟ้า 
3. การเดินสายและติดตงั
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
4. การต่อวงจรไฟฟ้า 

5 25 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิางานไฟฟ้าเบืองต้น 2 รหัสวชิา ง20272     เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี2 0.5  หน่วยกติ 
********************************** 

  ศึกษาเกียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  เข้าใจหลักการ  ขนัตอน  การทาํงาน รู้จักการบาํรุงรักษา
เครืองมือเครืองใชไ้ฟฟ้า  และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  การจดัการ  การ
ทาํงานเป็นกลุ่ม  และในการติดตงัประกอบ  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครืองมือเครืองใช ้ สิงอาํนวยความสะดวกทางไฟฟ้าใน
บา้นและโรงเรียน  สามารถรวบรวมขอ้มูลในการทาํงาน  มีความขยนั  อดทน  รับผดิชอบ  มีนาํใจ  ซือสัตย ์ มีจิตสาํนึกใน
การใชพ้ลงังาน  ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื  เพือการดาํรงชีวิตและครอบครัว 
 
มาตรฐาน/ตวัชีวดั 
มฐ.ง 1.1      ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     
 
ราม   3   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา ช่างไฟฟ้าเบืองต้น 2        รหสัวิชา    ง20272 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1               เวลา      20     ชวัโมง/ภาคเรียน          จาํนวน   0.5   หน่วยกิต 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ความรู้เบืองตน้
เกียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบา้น 

 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     
 

1. ความหมาย ความสาํคญั 
และประโยชนข์องอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบา้น  
2.  ประเภทของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 
 

5 25 

2 ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานช่างไฟฟ้า 

 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     

 

1. ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานช่าง 
2. ความสาํคญัของความ
ปลอดภยั 
3. ประโยชน์ทีไดจ้ากการ
ทาํงานปลอดภยั 
4. การป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ 

5 25 

3 การบาํรุงรักษา
เครืองใชแ้ละอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบา้น 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     

 

1. หมอ้หุงขา้ว 
2. พดัลม 
3. กระติกนาํร้อน 
4. เครืองซกัผา้  

5 25 

4 การซ่อมแซมและ
ติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้า 

มฐ.ง 1.1    
ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3     

 

1. เครืองมือทวัไปทางงาน
ไฟฟ้า 
2. การต่อและพนัสายไฟฟ้า 
3. การเดินสายและติดตงั
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
4. การต่อวงจรไฟฟ้า 
5. การซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

5 25 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20 100 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      งานธุรกจิ 5    รหัสวชิา ง20285 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 หลกัการเลือกซือ 

1.  ความหมายและความสาํคญัของเงิน 
2. ความจาํเป็นทีตอ้งซือสินคา้ 
3. สินคา้ และบริการ 
4.  สิงทีช่วยใหรู้้จกัสินคา้ 
5.  สิงทีช่วยในการตดัสินใจซือ 
6.  ขอ้พึงระวงัในการซือ 
7.  การวางแผนในการซือ 
8.  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีฉลาด 

8 30 

2 
การเลือกซือสินคา้
และบริการ 

1.  การเลือกซืออาหาร 
2.  การเลือกซือยาและบริการทางการแพทย ์
3.  การเลือกซือเสือผา้และเครืองนุ่งห่ม 
4.  การเลือกซือวสัดุเครืองใชใ้นบา้นทีใชเ้ป็นประจาํ 
5.  การเลือกซือเครืองใชไ้ฟฟ้า 
6.  การเลือกซือบริการต่างๆ ทีจาํเป็น 

6 25 

3 
การวางแผนการใช้
จ่าย 

1.  ความหมายและความสาํคญัของการวางแผนการใช้
จ่าย 
2.  ประเภทของแหล่งเงินได ้
3. ความจาํเป็นในการจดัการการเงิน 
4.  วตัถุประสงคใ์นการจดัการการเงิน 
5.  การประมาณการและการวางแผนการจ่าย 
6.  การทาํแผนการใชจ่้ายของผูมี้เงินได ้
7.  ระยะเวลาในการวางแผน 
8.  วิธีกทาํประมาณการและแผนการใชจ่้าย 

6 25 

สอบ - 20 
 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา    งานธุรกจิ 6    รหัสวชิา ง20286 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี2  จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
****************************************** 

มีทกัษะในการทาํงานอาชีพสุจริต มีทกัษะการจดัการ ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีกลยทุธ์ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้
เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใชเ้ทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบังานและถูกตอ้ง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิด ออกแบบ สร้างและพฒันาชินงานหรือวิธีการใหม่ในการ
ทาํงาน ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั ซือสตัย ์ประหยดั อดออม มุ่งมนั อดทน ใชพ้ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและถูกวิธี 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจความสาํคญัของการบนัทึกรายรับและรายจ่าย 
2.  รู้และเขา้ใจความสาํคญัของการออมทรัพย ์
3.  รู้และเขา้ใจการจดัเกบ็เอกสารในบา้น 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 อ21101  ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

อ21102  ภาษาองักฤษพนืฐาน 2 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
 อ22101  ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

อ22102  ภาษาองักฤษพนืฐาน 4 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 อ23101  ภาษาองักฤษพนืฐาน 5 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

อ23102  ภาษาองักฤษพนืฐาน 6 3  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.5   หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
อ21201  ภาษาองักฤษเพิมเติม 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
อ21202  ภาษาองักฤษเพิมเติม 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
อ22203  ภาษาองักฤษเพิมเติม 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
อ22204  ภาษาองักฤษเพิมเติม 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
อ23205  ภาษาองักฤษเพิมเติม 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
อ23206  ภาษาองักฤษเพิมเติม 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
อ21241  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ21242  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ22243  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ22244  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ23245  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ23246  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

จ21201   ภาษาจีน 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ21202   ภาษาจีน 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ22203   ภาษาจีน 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ22204   ภาษาจีน 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ23205   ภาษาจีน 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ23206   ภาษาจีน 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ21211   ภาษาจีน 11  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ21212   ภาษาจีน 12  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ22213   ภาษาจีน 13  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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จ22214   ภาษาจีน 14  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ23215   ภาษาจีน 15  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

จ23216   ภาษาจีน 16  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ภาษาองักฤษพนืฐาน 1-2 รหัสวชิา  อ 21101- อ 21102      ระดับชันมธัยมศึกษาปีท ี 1      เวลา    120   ชัวโมง 

จํานวน           1.5  หน่วยกติ         ภาคเรียนท ี 1 - 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ประโยค ขอ้ความและความหมายทีเกียวกบัตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน อาหาร เครืองดืม เวลาวา่งและ

นนัทนาการ การซือ-ขาย สถานที วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการตีความ/ถ่ายโอน ปฏิบติัตามคาํสงั คาํแนะนาํ การออก
เสียงตามหลกัการอ่าน สนทนาแลกเปลียนขอ้มูลใหส้มัพนัธ์กบัสือทีมิใช่ความเรียง การจบัใจความสาํคญัจากการอ่านบท
สนทนาและสือประเภทต่างๆเกียวกบัตนเองและบุคคลอืน พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น บรรยายเกียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจาํวนั ประสบการณ์  สิงแวดลอ้มใกลต้วั สรุปใจความสาํคญั ใชภ้าษา นาํเสียง กริยาท่าทางตามมารยาทสงัคมอยา่ง
เหมาะสม พดูและเขียนบรรยายเกียวกบัชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เขา้ร่วมและสามารถจดักิจกรรมทางภาษา บอก
ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษากบัของไทย คน้ควา้ รวบรวมและสรุปขอ้มูล/
ขอ้เทจ็จริง นาํเสนอขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้อืน และใชภ้าษาสือสารในสถานการณ์ต่างๆ  มีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมนัในการ
ทาํงาน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ในการดาํเนินชีวติตามแนวหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและสร้างจติสํานึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืด้วยการนํางานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 

 

 
ตัวชีวดั 
ต 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    
ต 1.2     ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  
ต 1.3     ม.1/1  
ต 2.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2    ม.1/1, ม.1/2        
ต 3.1    ม.1/1  
ต 4.1    ม.1/1 
  
รวม 16 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ภาษาองักฤษพนืฐาน 1-2   รหัสวิชา  อ 21101- อ 21102      ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 1      เวลา    120   ชัวโมง 

จํานวน           1.5  หน่วยกติ         ภาคเรียนท ี 1 - 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ลาํดบั
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัชีวดั เวลา (ชัวโมง) 
นําหนักคะแนน 
(100 คะแนน) 

1. School days 
มฐ ต1.1 ม. 1/1 - 2 และ มฐ ต1.1 ม. 1/4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4 - 5 
มฐ ต1.3 ม. 1/1  
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต2.2 ม. 1/1 - 2 
มฐ ต4.1 ม. 1/1  

10 8 

2. My favourites! 
มฐ ต1.1 ม. 1/2 - 4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4 - 5 
มฐ ต1.3 ม. 1/1 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต2.2 ม. 1/1 - 2 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 

3. My home, 
my castle 

มฐ ต1.1 ม. 1/1 - 4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4 - 5  
มฐ ต1.3 ม. 1/1 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต2.2 ม. 1/1 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 
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4. Strong ties 
มฐ ต1.1 ม. 1/2 - 4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4    
มฐ ต1.3 ม. 1/1  
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 

5. The animal 
kingdom 

มฐ ต1.1 ม. 1/2 - 4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4 - 5    
มฐ ต1.3 ม. 1/1 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 

Mid-Year Examination 2 10 

6. In all weathers 
มฐ ต1.1 ม. 1/2 - 4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 - 2 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4 - 5    
มฐ ต1.3 ม. 1/1 - 3 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 - 3 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

10 8 

7. Glory days 
มฐ ต1.1 ม. 1/2 และ มฐ ต1.1 ม. 1/4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4   
มฐ ต1.3 ม. 1/1 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 
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8. Special days 
มฐ ต1.1 ม. 1/1 - 2 และ มฐ ต1.1 ม. 1/4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/4    
มฐ ต1.3 ม. 1/1 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 - 3 
มฐ ต2.2 ม. 1/1  
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 

9. Modern living 
มฐ ต1.1 ม. 1/1 - 2 และ มฐ ต1.1 ม. 1/4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 และ มฐ ต1.2 ม. 1/3 - 4     
มฐ ต1.3 ม. 1/1 - 2 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 

10. Holidays 
มฐ ต1.1 ม. 1/1 - 2 และ มฐ ต1.1 ม. 1/4 
มฐ ต1.2 ม. 1/1 - 2    
มฐ ต1.3 ม. 1/1 - 2 
มฐ ต2.1 ม. 1/1 และ มฐ ต2.1 ม. 1/3 
มฐ ต3.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.1 ม. 1/1  
มฐ ต4.2 ม. 1/1   

12 8 

Final Examination 2 10 
Total in year round 120 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ภาษาองักฤษพนืฐาน 3-4   รหัสวชิา  อ 22101- อ 22102     

 ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 2      เวลา    120   ชัวโมง 
จํานวน           1.5  หน่วยกติ         ภาคเรียนท ี 1- 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ อ่านออกเสียงขอ้ความและบทร้อยกรองสนัๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ระบุ/เขียนประโยค 
ขอ้ความใหส้มัพนัธ์กบัสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ทีอ่าน  เลือกหวัขอ้เรือง ใจความสาํคญั รายละเอียดสนบัสนุน 
และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองทีฟังและอ่าน สนทนาแลกเปลียนขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่างๆ ใกลต้วั และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั ใหค้าํแนะนาํ พดูและเขียนตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเกียวกบัเรืองต่างๆ พร้อมใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง
เหมาะสม พดูและเขียนบรรยายเกียวกบัตนเอง เหตุการณ์ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม เลือกใชภ้าษา นาํเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา อธิบายเกียวกบัชีวิตความเป็นอยู่
และประเพณีของเจา้ของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย คน้ควา้  รวบรวม และสรุปขอ้มูล/
ขอ้เทจ็จริงทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (ภูมิศาสตร์) จากแหล่งการเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน  
ใชภ้าษาสือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองทีเกิดขึนในหอ้งเรียน มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง -
พดู-อ่าน -เขียน) สือสารตามหวัเรืองเกียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิงแวดลอ้ม อาหาร  
เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ อาชีพ สถานที และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีความ 
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมนัในการทาํงาน  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ใน
การดําเนินชีวติตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืด้วยการนํางาน
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้  

 

ตัวชีวดั 
ต 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  ต 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5      
ต 1.3  ม.2/1, ม.2/3    ต 2.1  ม.2/1, ม.2/2 
ต 2.2  ม.2/1, ม.2/2    ต 3.1  ม.2/1 
ต 4.1  ม.2/1     
รวม 16 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ภาษาองักฤษพนืฐาน 3-4   รหัสวชิา  อ 22101- อ 22102      

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 2      เวลา    120   ชัวโมง 

จํานวน           1.5  หน่วยกติ         ภาคเรียนท ี 1- 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

1 What shall we do? ต 1.1 ม.2/2   
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/1   

8 

2 Let’s plan our trip 
quickly 

ต 1.1 ม.2/2   
ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/3  
ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1 

10 

3 She was born in 1991! ต 1.1 ม.2/2   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 2.2 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 

9 

Culture Spot 1 ต 1.1 ม.2/3 
ต 1.1 ม.2/4   
ต 2.2 ม.2/2 

1 

4 We stayed up late! ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/3   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 

8 
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หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

ต 1.3 ม.2/1  
ต 2.1 ม.2/1 
ต 2.2 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 

5 I didn’t bring my 
camera! 

ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/3   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/1  
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 

10 

6 How far is it to 
Barcelona? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/3   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1  

9 

Culture Spot 2 ต 1.1 ม.2/4   
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/2 

1 

Revision and Midterm Examination 4 
7 Barcelona is better… ต 1.1 ม.2/2 

ต 1.1 ม.2/3   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.2 ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/3  
ต 2.2 ม.2/1  

8 
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หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

8 The best holiday ever ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/3   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  

10 

9 She was sitting next to 
you 

ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/3   
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1       

9 

Culture Spot 3 ต 1.1 ม.2/4   
ต 1.3 ม.2/3   
ต 2.1 ม.2/2      

1 

10 We could join a club ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1  
 

8 

11 Everybody likes parties ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/3   

10 
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หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  

12 Are you coming back? ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.1 ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/1 
ต 2.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1       

9 

Culture Spot 4 ต 1.1 ม.2/4   
ต 2.1 ม.2/2  

1 

Revision and Final Examination 4 

Total in year round 120 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ภาษาองักฤษพนืฐาน 5- 6 รหัสวชิา  อ 23101- อ 23102      

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 3      เวลา    120   ชัวโมง 
จํานวน         1.5  หน่วยกติ         ภาคเรียนท ี 1-2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 เขา้ใจคาํแนะนาํ อ่านออกเสียงขอ้ความ และบทร้อยกรองสนัๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ/เขียนสือทีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ สมัพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความทีฟังและอ่าน  เลือก/ระบุหวัขอ้เรือง ใจความสาํคญั รายละเอียด
สนบัสนุน และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองทีฟังและอ่าน สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเองและเรืองต่างๆ 
ใกลต้วั สถานการณ์  เรืองทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม  ใหค้าํแนะนาํอยา่งเหมาะสม   พดูและเขียนเพือขอและใหข้อ้มูล  
บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็น บรรยายเกียวกบัตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรือง/ประเดน็ต่างๆ ทีอยูใ่น
ความสนใจของสงัคม  สรุปใจความสาํคญั/แก่นสาระ  เลือกใชภ้าษา  นาํเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบายเกียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย   คน้ควา้  รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์) จากแหล่งการเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน ใช้
ภาษาสือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองทีเกิดขึนในหอ้งเรียน ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ 
รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากสือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิน เป็นภาษาต่างประเทศ  
มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) สือสารตามหวัเรืองเกียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิงแวดลอ้ม อาหาร เครืองดืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซือ-ขาย การศึกษาและอาชีพ สถานที 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนัในการทาํงาน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ในการดําเนินชีวติตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพชืด้วยการนํางานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้  
ตัวชีวดั     ต 1.1  ม.3/1, ม.3/2   ต 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3     
ต 1.3  ม.3/1   ต 2.1  ม.3/1, ม.3/2 
ต 2.2  ม.3/1   ต 4.1  ม.3/1    ต 4.2  ม.3/1 

รวม   11   ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ภาษาองักฤษพนืฐาน 5- 6  รหัสวชิา  อ 23101- อ 23102 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 3      เวลา    120   ชัวโมง 

จํานวน         1.5  หน่วยกติ         ภาคเรียนท ี 1-2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

1 Eating Out ต 1.1 ม.3/3    
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/1   
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/2 
ต 4.1 ม.3/1 

8 

2 Shopping Experiences ต 1.1 ม.3/2     
ต 1.1 ม.3/3   
ต 1.1 ม.3/4    
ต 1.2 ม.3/1     
ต 2.1 ม.3/2 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 4.1 ม.3/1  
ต 4.2 ม.3/2 

10 

3 Meet the Natural 
World 

ต 1.1 ม.3/1          
ต 1.1 ม.3/2   

     ต 1.1 ม.3/3 
      ต 1.1 ม.3/4  

ต 1.2 ม.3/1     
      ต 2.1 ม.3/3 

ต 2.2 ม.3/1     
   ต 3.1 ม.3/1 

10 

4 That’s Entertainment! ต 1.1 ม.3/2          
ต 1.1 ม.3/3  
ต 1.1 ม.3/4   

8 
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หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

ต 1.2 ม.3/1      
ต 1.2 ม.3/5      
ต 1.3 ม.3/1    
ต 2.1 ม.3/3 

5 Talented Teens ต 1.1 ม.3/3     
ต 1.1 ม.3/4   
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 2.1 ม.3/3  

ต 4.1 ม.3/1 

8 

6 Family Relationships ต 1.1 ม.3/2                             
ต 1.1 ม.3/3      
ต 1.1 ม.3/4    
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1  

10 

Culture Spot 2 ต 1.1 ม.3/3   
ต 1.1 ม.3/4 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 2.2 ม.3/2  

1 

Revision and Midterm Examination 4 
7 An Emergency? ต 1.1 ม.3/2 

ต 1.1 ม.3/3     
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1  
ต 1.3 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/2 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/1     

10 
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หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

8 Healthy Living ต 1.1 ม.3/2         
ต 1.1 ม.3/4   
ต 1.2 ม.3/1    
ต 1.2 ม.3/2    
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5     
ต 1.3 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/3   
ต 2.2 ม.3/2 
ต 4.1 ม.3/1  

8 

9 Green Living ต 1.1 ม.3/2     
ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1     
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1    
ต 3.1 ม.3/1       

10 

Culture Spot 3 ต 1.1 ม.3/4   
ต 2.1 ม.3/1   
ต 2.2 ม.3/2      

1 

10 Telly Addicts ต 1.1 ม.3/2  
ต 1.1 ม.3/3    
ต 1.1 ม.3/4 
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/5        
ต 1.3 ม.3/1  
ต 1.3 ม.3/2  

8 

11 Do you believe it? ต 1.1 ม.3/2  
ต 1.1 ม.3/3  
ต 1.1 ม.3/4  

8 
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หน่วยการ
เรียนรู้ท ี

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดัชันปี เวลา (ชัวโมง) 

ต 1.2 ม.3/1       
ต 1.2 ม.3/5  
ต 1.3 ม.3/1   

   ต 1.3 ม.3/2 
ต 2.1 ม.3/2   

   ต 2.2 ม.3/1      
12 Choices ต 1.1 ม.3/2  

ต 1.1 ม.3/3 
ต 1.1 ม.3/4   
ต 1.2 ม.3/1 
ต 1.2 ม.3/2 
ต 1.2 ม.3/4 
ต 1.3 ม.3/2 
ต 2.1 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/1    

10 

Culture Spot 4 ต 1.1 ม.3/4   
ต 2.1 ม.3/2  
ต 2.2 ม.3/2  

1 

Revision and Final Examination 4 
Total in year round 120 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวิชาภาษาองักฤษเพิมเติม (อ่าน  -  เขียน)    รหสัวิชา     อ21201      เวลา     40 ชวัโมง 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1            ภาคเรียนที 1          1.0  หน่วย 
*************************** 

                   อ่านออกเสียง วลี  ประโยค  เพอืการสือสารในเรืองทีเกียวกบัตนเอง  ครอบครัว เรืองราวทีอยูใ่นความสนใจ  
ประโยคคาํสงั  คาํขอร้อง  กิจวตัรประจาํวนั   ข่าว  ประกาศ โฆษณา 
บอกความหมายของคาํศพัท ์ สาํนวน  ประโยค เขียนสรุปใจความสาํคญัไดแ้ละนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผลเพือเป็นพนืฐานใน
การศึกษาต่อใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  และอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
 ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังบทสนทนาสามารถสือสารได ้
2. พดูบทสนทนาโตต้อบเกียวกบับุคคล และกิจวตัรประจาํวนัได ้
3. บอกความหมายของประโยคได ้
4. ตอบคาํถามเกียวกบัเนือเรืองทีอ่านได ้
5. เขียนสรุปใจความสาํคญัเกียวกบัเรืองทีอ่านได ้
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิา    ภาษาองักฤษ อ่าน – เขียน   1  รหัสวชิา  อ21201 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1 
เวลาเรียน  40 ชัวโมง                              อตัราส่วนคะแนน   80 : 20 

 
ลาํดบั
ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1. Personal  Interest ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

2. Daily  Activities ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

3. What is this called in 
English ? 

ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

4. What  do  you  do ? ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

5. May I borrow  your  pen? ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม (อ่าน  -  เขียน)    รหัสวชิา อ 21202      เวลา     40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1          ภาคเรียนท ี2                     1.0  หน่วย 
*************************** 

                   อ่านออกเสียง วลี  ประโยค  เพอืการสือสารในเรืองทีเกียวกบัตนเอง  ครอบครัว เรืองราวทีอยูใ่นความสนใจ  
ประโยคคาํสงั  คาํขอร้อง  กิจวตัรประจาํวนั   ข่าว  ประกาศ โฆษณา 
บอกความหมายของคาํศพัท ์ สาํนวน  ประโยค เขียนสรุปใจความสาํคญัไดแ้ละนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผลเพือเป็นพนืฐานใน
การศึกษาต่อใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  และอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
 ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังบทสนทนาสามารถสือสารได ้
2. พดูบทสนทนาโตต้อบเกียวกบับุคคล และกิจวตัรประจาํวนัได ้
3. บอกความหมายของประโยคได ้
4. ตอบคาํถามเกียวกบัเนือเรืองทีอ่านได ้
5. เขียนสรุปใจความสาํคญัเกียวกบัเรืองทีอ่านได ้
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โครงสร้างรายวชิา  ภาษาองักฤษ อ่าน – เขียน   2  รหัสวชิา  อ 21203 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี2 

เวลาเรียน  40 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน   80 : 20 
 

ลาํดบั
ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1. How  much  is  this   book? ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

2. Have you ever seen  flying 
saucers? 

ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

3. He is a student, isn’t he ? ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

4. He was watching television 
at this time  yesterday? 

ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

5. She will be doing her 
homework at this same 
time  tomorrow 

ต.1.1 ต.1.2  ต.1.3 ต.2.1 
 ต 2.2   ต.3.1  ต 3.2 ต.4.1 
ต.4.2 

 
8 

 
20 

รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษฟัง-พูด 1    รหัสวชิา อ22203       เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
***************************** 

 ฟังบทสนทนา พดูสนทนาโตต้อบ ออกเสียงคาํ วลี ประโยค เพือการสือสารในเรืองเกียวกบัตนเอง ครอบครัว 
บุคคลอืนๆ เชือชาติภาษา การอธิบายตาํแหน่งสิงของ สถานที คาํสงัในหอ้งเรียน คาํขอร้อง อาชีพ  กิจวตัรประจาํวนั เวลา 
การซือขาย สินคา้ การพดูถึงเหตุการณ์ในอดีต  ขอ้ความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา วนัสาํคญั  ชีวิต  ความเป็นอยู ่

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ฟังบทสนทนาสามารถสือสารกบับุคคลได ้
2.  พดูบทสนทนาโตต้อบเกียวกบัความสนใจส่วนบุคคล และกิจวตัรประจาํวนัได ้
3.   พดูบทสนทนาบรรยายบุคคลได ้
4.  พดูสนทนาโตต้อบเกียวกบักิจกรรมในอดีตต่อการแสดงความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆ และ 
     การตอบรับคาํทกัทายได ้
5.  ฟังบทสนทนาแลว้ระบุสิงของ จาํนวนสิงของ และสถานทีจาํหน่ายสินคา้ได ้
6.  พดูสนทนาโตต้อบในการซือของได ้
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิา    ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1  รหัสวชิา อ22203  
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี1    เวลา 40 ชัวโมง 

อตัราส่วนคะแนน  80:20 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

1 Personal Interests and  1 6 10 
2 Daily Activities 2 6 10 
3 
 

Talking about past activities and expressing 
emotions 
Midterm Test                                                 

4 6 
 
1 

10 
 

20 
4 Relation  with  other  people 3,5 5 5 
5 Giving and Understanding descriptions  5 5 5 
6 Revision of past simple tense, asking and 

answering questions 
1,2,5 5 10 

7 Talking about shopping 
Final Test 

6 
1-6 

5 
1 

10 
20 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 

รายวชิาภาษาองักฤษฟัง-พูด 2    รหัสวชิา อ22204              เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2         1.0  หน่วยกติ 

**************************** 
 เขา้ใจกระบวนการฟังและพดูเพือการสือสารในเรืองเกียวกบัตนเอง ครอบครัว บุคคลอืนๆ   กิจวตัรประจาํวนั  
กิจกรรมยามวา่ง กิจกรรมบนัเทิง  อาหาร เครืองดืม ผลไมต่้างๆ เชือชาติภาษา    การบรรยาย  ปัญหาสุขภาพและการ
แนะนาํในการแกปั้ญหา  การขอร้อง  การเชือเชิญ  การขอโทษ  ระบุสิงทีชอบและสิงทีไม่ชอบ  ลาํดบัขนัตอนของการ
กระทาํสิงใดสิงหนึง บอกทิศทาง แสดงความคิดเห็นและพดูถึงเหตุการณ์ในอนาคต  และเชือมโยงความรู้เกียวกบักลุ่ม
สาระอืนๆ เขา้เรียนกิจกรรมเกียวกบัวนัสาํคญั ประเพณี และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาดว้ยความสนุกเพลิดเพลิน 
  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังขอ้ความในสถานการณ์ต่างๆ แลว้วิเคราะห์เพือบอกความหมายและความรู้สึกของผู ้
     พดูโดยใชภ้าษาง่ายไดอ้ยา่งถูตอ้ง 
2. พดูไดโ้ดยใชโ้ครงสร้างภาษาต่างๆ เพือแสดงความคิดเห็นไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบั 
     สถานการณ์ 
3. พดูเล่าเรือง เพือนาํเสนอบทเพลง เหตุการณ์ ขอ้มูล จากสือประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
     เหมาะสม 
4. อ่านเรืองเกียวกบัประเพณี วนัสาํคญัของชาติ ศาสนา และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
     และบอกรายละเอียดได ้
5.  อ่านหรือเขียนเรืองเกียวกบัวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และ 
     เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยใชภ้าษาง่ายๆ และนาํไปใชอ้ยา่ง 
     เหมาะสม 
6.  เขียนขอ้มูล กิจวตัรประจาํวนั โดยใชโ้ครสร้างภาษาทีกาํหนดใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ภาษาองักฤษฟัง-พูด 2  รหัสวชิา     อ22204 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2      เวลา 40 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน  80:20  
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 

1 Free time and entertainment 1 6 10 
2 Social Talk-Daily  routines, 

invitations and excuses 
1,2 6 10 

3 Food, drink, Fruit 3 4 10 
4 Talking about experiences and 

expressing likes, dislikes, agreement 
and disagreement  
Midterm Test 

4 6 
 
 
 
1 

5 
 
 
 

20 
5 Social Talk-Personal News 5 6 10 
6 Giving directions and apologizing 6 4 10 
7 Giving reasons for opinion 

Final Test 
7 6 

1 
5 
20 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษฟัง-พูด 4  รหัสวชิา อ23205       เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
************************************ 

 ใชภ้าษา  นาํเสียง  และท่าทาง  สือสารตามมารยาทสงัคม  และภาษาในการสือสาร  โดยใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในการเรียน  การปฏิบติังาน  การสมคัรงาน  วลี  สาํนวนง่าย ๆ ประโยค  คาํสงั  คาํขอร้อง  
คาํแนะนาํ  คาํอธิบาย  ขอ้ความทีซบัซอ้น  ขอ้มูล  บทอ่าน  เรืองราวสนัๆ ทงัทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  จากสือ
สิงพิมพ ์ และสืออิเลก็ทรอนิกส์    แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนองในรูปแบบต่าง ๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็นความ
ตอ้งการ  ความรู้สึกเกียวกบัประสบการณ์ของตนเอง  บทกวี  บทเพลง  บทละครสนั  เปรียบเทียบขอ้มูล  ข่าวสาร 
เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั  ทอ้งถินและสงัคมประสบการณ์ส่วนตวั  การศึกษา  การทาํงาน  เทคโนโลย ี งาน
ประเพณี  วนัสาํคญัของชาติ  ศาสนา  วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ  เขา้
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  สามารถใชภ้าษาเป็นเครืองมือในการศึกษาต่อ  แสวงหาความรู้เพิมเติม  และ
เชือมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชภ้าษาต่างประเทศเพือติดต่อสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเนืองตาม 
     มารยาทของสงัคม 
2.   อ่านออกเสียง  คาํ  กลุ่มคาํ  ประโยค  และขอ้ความ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3.  อ่านขอ้ความ  บทความ  หรือ  บทสนทนา  แลว้ปฏิบติัตาม  หรือ  ตอบคาํถามเกียวกบั 
      ขอ้มูลทีอ่านได ้
4. พดู  หรือ  เขียน  เพือนาํเสนอขอ้มูล  ข่าวสาร  โดยใชโ้ครงสร้างประโยค  สาํนวนได ้
      อยา่งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  และเหมาะสมตามระดบัของภาษา 
5.  นาํความรู้ทีไดจ้ากการเรียนไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  ฟังประโยค  หรือบทสนทนา  หรือขอ้ความ  แลว้ทาํใหเ้ป็นประโยคทีสมบูรณ์  หรือ   
      ตอบคาํถามเกียวกบัเรืองทีฟังได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     ภาษาองักฤษฟัง-พูด 4  รหัสวชิา อ23205   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3   ภาคเรียนท ี1       เวลา 40 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
1 Myself 1,2,6 6 10 
2 English for class 5 4 10 
3 Greeting and Saying 

Goodbye 
1,2 4 10 

5 Midterm  Examination 1,2,5 2 20 

6 Present tenses 2,4 11 10 
7 Food 3 3 10 
8 Entertainment  3,6 5 10 
9 Final  Examination 3,4,6 1 20 

 Total in Semester  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษฟัง-พูด 4 รหัสวชิา    อ23206      เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี2          1.0  หน่วยกติ 
*************************** 

 ใชภ้าษา  นาํเสียง  และท่าทาง  สือสารตามมารยาทสงัคม  และภาษาในการสือสาร  โดยใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน  การปฏิบติังาน  การสมคัรงาน  วลี  สํานวนง่าย ๆ ประโยค  คาํสัง  คาํขอร้อง  
คาํแนะนาํ  คาํอธิบาย  ขอ้ความทีซบัซอ้น  ขอ้มูล  บทอ่าน  เรืองราวสันๆ ทงัทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  จากสือ
สิงพิมพ ์ และสืออิเล็กทรอนิกส์    แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยคาํของตนองในรูปแบบต่าง ๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็นความ
ต้องการ  ความรู้สึกเกียวกับประสบการณ์ของตนเอง  บทกวี  บทเพลง  บทละครสัน  เปรียบเทียบขอ้มูล  ข่าวสาร 
เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั  ทอ้งถินและสงัคมประสบการณ์ส่วนตวั  การศึกษา  การทาํงาน  เทคโนโลย ี งาน
ประเพณี  วนัสาํคญัของชาติ  ศาสนา  วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาองักฤษ  เขา้
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  สามารถใช้ภาษาเป็นเครืองมือในการศึกษาต่อ  แสวงหาความรู้เพิมเติม  และ
เชือมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชภ้าษาต่างประเทศเพือติดต่อสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเนืองตาม 
     มารยาทของสงัคม 
2.   อ่านออกเสียง  คาํ  กลุ่มคาํ  ประโยค  และขอ้ความ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
3.  อ่านขอ้ความ  บทความ  หรือ  บทสนทนา  แลว้ปฏิบติัตาม  หรือ  ตอบคาํถามเกียวกบั 
      ขอ้มูลทีอ่านได ้
5. พดู  หรือ  เขียน  เพือนาํเสนอขอ้มูล  ข่าวสาร  โดยใชโ้ครงสร้างประโยค  สาํนวนได ้
      อยา่งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  และเหมาะสมตามระดบัของภาษา 
5. นาํความรู้ทีไดจ้ากการเรียนไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  ฟังประโยค  หรือบทสนทนา  หรือขอ้ความ  แลว้ทาํใหเ้ป็นประโยคทีสมบูรณ์  หรือ   
      ตอบคาํถามเกียวกบัเรืองทีฟังได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ภาษาองักฤษฟัง-พูด 4  รหัสวชิา อ23206   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี3   ภาคเรียนท ี2   เวลา 40 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนัก
คะแนน 

1 Talking about people 5,6 9 10 
2 
3 

Life stories 
Past Tenses 

1,2,3,4,6 
2,4 

14 10 
10 

3 Midterm  Examination 2,3,4,5 1 20 

4 Entertainment 6 4 10 
5 
6 

Changes 
Environment 

7 
5 

10 10 
10 

6 Final  Examination 1,4,5,6 2 20 

 Total in Semester  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา      ภาษาจีน 1    รหัสวชิา      จ21201    เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1    ภาคเรียนท ี1   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

*************************** 
  ฝึกทกัษะการฟังและการพดู  เรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบสทัอกัษรภาษาจีน 
กลางและตวัอกัษรจีน สามารถอ่านออกเสียงและเขียนคาํ  วลี  สาํนวน  ขอ้ความอยา่งง่าย บทสนทนาสนั ๆ สามารถปฏิบติั
ตามคาํสงั คาํขอร้อง  ใชภ้าษาท่าทางเพือสือความหมาย  สามารถอ่านและเขา้ใจความหมายของบทสนทนาพืนฐาน เช่น 
การทกัทาย การบอกเวลา การถามชือ เป็นตน้ เขียนอธิบายคาํศพัทไ์ดท้งัสทัอกัษรและอกัษรจีน เห็นคุณค่าและใชภ้าษาจีน
เชือมโยงการเรียนรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนและศึกษาคน้ควา้เพิมเติมจากสือประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังคาํศพัทจ์ากบทเรียนแลว้เขา้ใจได ้และสามารถบนัทึกดว้ยการใชส้ทัอกัษรได ้
2. รู้และเขา้ใจตวัเลขและจาํนวน  ฟังคาํศพัทภ์าษาจีนแลว้เขา้ใจได ้
3. สนทนาโตต้อบโดยใชภ้าษาจีน ในประโยคอยา่งง่ายได ้
4. สามารถอ่านและเขา้ใจความหมายของบทสนทนาพนืฐานอยา่งง่ายไดถู้กตอ้ง 
5. เขียนคาํศพัทพ์ืนฐานภาษาจีนดว้ยตวัสทัอกัษรและอกัษรจีนได ้
6. มีความเขา้ใจหลกัไวยากรณ์ภาษาจีน 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา       ภาษาจีน 1   รหัสวชิา    จ21201    เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1   ภาคเรียนท ี1   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั  สาระสําคญั (A 2) 
เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1  อกัษรจีนและการออกเสียง -โครงสร้างทางภาษา 
-ววิฒันาการของอกัษรจีน 
-พยญัชนะจีน สทัอกัษร 
-สระ วรรณยกุต ์การผสมเสียง 

6 10 

2  การฝึกออกเสียงและเกณฑ์
การเขียนอกัษรจีน 

-การฝึกออกเสียงดว้ยเสียง
วรรณยกุตที์ 1,2,3,4 
 

6  10 

3  การเขียนลายเสน้อกัษรจีน -การเขียนลายเสน้อกัษรจีน 4  10 
4  ตวัเลขและจาํนวน -เขียนและอ่านตวัเลขแบบสทั

อกัษร 
-เขียนและอ่านตวัเลขแบบอกัษร
จีน 
-การเขียนตวัเลขเป็นอกัษรจีน 

8  10 

5  สวสัดี -ทกัทาย ทาํความรู้จกั รูปแบบ
ต่างๆ 

4 10 

6  การบอกชือและการถามชือ -แนะนาํตวั การขอทราบชือ 4  5 
7  คุณสบายดีไหม -การถามความเป็นอยู ่  4  5 
8  สอบกลางภาค-ปลายภาค 4  40 

รวม 40  100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาจีน 2   รหัสวชิา จ21202   เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1   ภาคเรียนท ี2   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

************************* 
ฝึกทกัษะการฟังและพดู  เรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบสทัอกัษรภาษาจีนกลาง 

และตวัอกัษรจีน  สามารถอ่านออกเสียงและเขียนคาํ วลี สาํนวน ประโยค บทกวีสนั ๆ ขอ้ความอยา่งง่าย บทสนทนาสนั ๆ 
สามารถปฏิบติัตามคาํสงั คาํขอร้อง ใชภ้าษาท่าทางเพือสือความหมาย สามารถสนทนาเป็นภาษาจีนเบืองตน้ได ้เช่น การ
ทกัทาย การถามชือ แซ่ การถามเวลา  การซือของ การโทรศพัท ์เป็นตน้ เขียนอกัษรภาษาจีนเป็นประโยคพืนฐานอยา่งง่าย 
เห็นคุณค่าและใชภ้าษาจีนเชือมโยงการเรียนรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนและศึกษาคน้ควา้เพิมเติมจากสือประเภทต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังการออกเสียงคาํทีถูกตอ้งในภาษาจีน 
2.สามารถอ่านออกเสียงสทัอกัษรจีนเป็นภาษาจีนได ้
3. อ่าน และรู้จกัการออกเสียงคาํใหถู้กตอ้ง 
4. เขียนเสียงของภาษาจีนดว้ยตวัสทัอกัษรและตวัอกัษรจีนได ้
5. รู้และเขา้ใจหลกัการเขียนอกัษรจีนและสามารถปฏิบติัตามได ้
6. มีความเขา้ใจในวฒันธรรมจีน 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ภาษาจีน 2   รหัสวชิา      จ21202   เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี1     ภาคเรียนท ี2   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั  สาระสําคญั (A 2) 
เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1  อ่านสทัอกัษรและภาษาจีน -การอ่านออกเสียงสทัอกัษรและ
อกัษรจีนเป็นภาษาจีน 
 

6 10 

2  การถามเวลา -เขียนเวลาเป็นสทัอกัษรและ
ภาษาจีน 
-อ่านเวลาเป็นสทัอกัษรและ
ภาษาจีน 
-บอกเวลาเป็นสทัอกัษรและ
ภาษาจีน 

8  10 

3  การซือของ -การไปตลาด 
-การทกัทาย 
-การถามราคา 
-การต่อรองราคา 

6  10 

4  คุณทานขา้วแลว้หรือยงั -คาํศพัท ์
-บทสนทนา 
-หลกัภาษา 

5  10 

5  การโทรศพัท ์ -ทกัทาย ทาํความรู้จกั รูปแบบ
ต่างๆ ทางโทรศพัท ์

5 10 

6  วฒันธรรมจีน -วิถีการดาํรงชีวิตแบบชาวจีน 6  10 
7  สอบกลางภาค-ปลายภาค 4  40 

รวม 40  100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาจีน 3   รหัสวชิา     จ22203   เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี1  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

*********************** 
 

  ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน  อ่านออกเสียงและเขียนคาํ วลี สาํนวน ประโยค ขอ้ความ  
บทสนทนา หรือเรืองสนั และสาํนวนสุภาษิตอยา่งง่าย อธิบายเพือสือความหมาย แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น
เกียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัจากประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เรืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั สามารถพดูและเขียนเพือ
ขอและใหข้อ้มูลเกียวกบับุคคลและสิงแวดลอ้มใกลต้วั สนทนาโตต้อบเป็นภาษาจีนเรียนรู้เกียวกบัตวัเลข วนั เดือน ปี 
เรียนรู้ขอ้มูลใกลต้วั เช่น ทีบา้น ทีโรงเรียน เป็นตน้ เห็นคุณค่าของการนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหา
ความรู้เพิมเติมและเชือมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนไดต้ามความเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังคาํศพัทจ์ากบทเรียนภาษาจีนแลว้สามารถบนัทึกดว้ยตวัสทัอกัษรและตวัอกัษรจีนได ้
2. สนทนาโตต้อบโดยใชภ้าษาจีนระดบัตน้ได ้
3. สามารถอ่านและรู้จกัวิธีการออกเสียงและความหมายของอกัษรจีนได ้
4. เขียนเสียงของภาษาจีนดว้ยตวัสทัอกัษรได ้
5. เขียนคาํศพัทจี์นดว้ยอกัษรจีนได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        ภาษาจีน 3   รหัสวชิา         จ22201  เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี1  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั  สาระสําคญั (A 2) 
เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1  ครอบครัว -คาํศพัท ์
-บทสนทนา 
-หลกัภาษา 

8 12 

2  โรงเรียน -คาํศพัท ์
-บทสนทนา 
-หลกัภาษา 

7  12 

3  สถานทีสาํคญั -คาํศพัท ์
-บทสนทนา 
-หลกัภาษา 

7  12 

4  วนัเดือนปีเกิด -คาํศพัท ์
-บทสนทนา 
-หลกัภาษา 

7  12 

5  เรืองสนั -คาํศพัท ์
-บทสนทนา 
-หลกัภาษา 

7 12 

6  สอบกลางภาค-ปลายภาค 4  40 

รวม 40  100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ญ22203 ภาษาญปุ่ีน  ชัน ม. 2  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนท ี1  ประเภทวชิา เพมิเติม 
****************************** 

ศึกษาและวิเคราะห์ คาํสงั คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํขออนุญาตง่ายๆ ท่าทางประกอบตามมารยาท ตอบคาํถามจาก
บทสนทนาสนัๆ นิทานง่ายๆ ทีมีภาพประกอบ อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่านออกเสียงกลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความง่ายๆ ได้
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก ระบุภาพ สญัลกัษณ์ เครืองหมายตรงตามความหมาย พดู เขียนแสดงความตอ้งการ การขอ
ความช่วยเหลือ ความรู้สึก ตลอดจนการขอและใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและเรืองต่างๆ ใกลต้วัในสถานการณ์ทีเกิดขึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหวา่งภาษา วฒันธรรมและเทศกาลสาํคญัของญีปุ่นกบัของไทย และเขา้
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ รวมทงัคน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อืนเป็นภาษาญีปุ่น โดยใชก้ระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจดัการ กระบวนการเรียนรู้การ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั เพือใหเ้กิด ความรู้ ความ
เขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนัในการทาํงาน มีความสามารถในการคิด ในการสือสาร ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม รวมทงัมีทกัษะ
ในการดาํเนินชีวิต  

 

 
ผลการเรียนรู้  

1. พดูสือสารเกียวกบัสิงต่างๆในหอ้งเรียนและในชีวิต ประจาํวนัโดยใช ้ประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ และประโยค
คาํถาม ตามโครงสร้างประโยคอยา่งง่ายได ้

2. มีทกัษะการอ่านออกเสียง คาํ กลุ่มคาํ ประโยคต่างๆ ดว้ยระบบเป็น สทัอกัษรภาษาญีปุ่นและตวัอกัษรญีปุ่น 
3. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 
4. ร้องเพลง ท่องบทกว ีและเล่นเกมส์ทางภาษาๆ ง่ายได ้
5. บอกความเป็นมาของประเพณีวฒันธรรมและวนัสาํคญับางอยา่งของญีปุ่น 
6. บอกความแตกต่างอยา่งง่ายระหวา่งวฒันธรรมพืนฐานของญีปุ่นกบัของไทยทีมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษา 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ญ22203 ภาษาญปุ่ีน  ชัน ม. 2  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   ภาคเรียนท ี1 ประเภทวชิา เพมิเติม 
 

ท ี หน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชัวโมง) 

คะแนน 

Test Task 
1 ภาษาญปุ่ีนใน

ชีวติประจําวนั 
 

พดูสือสารเกียวกบัสิงต่างๆ
ในหอ้งเรียนและในชีวิต 
ประจาํวนัโดยใช ้ประโยค
บอกเล่า ปฎิเสธ และประโยค
คาํถาม ตามโครงสร้าง
ประโยคอยา่งง่ายได ้

การสือสารโดยใช้
ประโยคง่ายๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 

7 4 15 

2 การอ่าน
ภาษาญปุ่ีน 
 

มีทกัษะการอ่านออกเสียง คาํ 
กลุ่มคาํ ประโยคต่างๆ ดว้ย
ระบบเป็น สทัอกัษร
ภาษาญีปุ่นและตวัอกัษรญีปุ่น 
 

การอ่านออกเสียงคาํ 
กลุ่มคาํ และประโยค
ตามหลกัการออกเสียง 
แบบสทัอกัษรและ
ตวัอกัษรญีปุ่น 

7 4 15 

3 อาชีพ 
 
 

พดูแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

การพดูแสดงความ
คิดเห็น และความรู้สึก
ตามสถานการณ์ 

6 2 10 

4 เพลง 
 

ร้องเพลง ท่องบทกว ีและเล่น
เกมส์ทางภาษาๆ ง่ายได ้

บทเพลง บทกว ีและ
เกมทางภาษาอยา่ง่ายๆ 

7 4 15 

5 เทศกาลสําคญั 
 

บอกความเป็นมาของ
ประเพณีวฒันธรรมและวนั
สาํคญับางอยา่งของญีปุ่น 
 

การศึกษาความเป็นมา
ของงานประเพณีวนั
สาํคญัตามวฒันธรรม
ญีปุ่น 

7 4 15 

6 ประเพณไีทย 
ญปุ่ีน 
 

บอกความแตกต่างอยา่งง่าย
ระหวา่งวฒันธรรมพืนฐาน
ของญีปุ่นกบัของไทยทีมี
อิทธิพลต่อการใชภ้าษา 
 

การศึกษาความ
แตกต่างทีเด่นชดั
ระหวา่งวฒันธรรมจีน
กบัไทยทีมีอิทธิพลต่อ
การใชภ้าษา เช่น 
สาํนวนสุภาษิต 

6 2 10 

รวม 40 20 80 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ญ22204 ภาษาญปุ่ีน 4  ชัน ม. 2  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   ภาคเรียนท ี2   ประเภทวชิา เพมิเติม 

******************************** 
ศึกษาและวเิคราะห์ คาํสงั คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํขออนุญาตง่ายๆ ท่าทางประกอบตามมารยาท ตอบคาํถามจาก

บทสนทนาสนัๆ นิทานง่ายๆ ทีมีภาพประกอบ อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่านออกเสียงกลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความง่ายๆ ได้
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก ระบุภาพ สญัลกัษณ์ เครืองหมายตรงตามความหมาย พดู เขียนแสดงความตอ้งการ การขอ
ความช่วยเหลือ ความรู้สึก ตลอดจนการขอและใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและเรืองต่างๆ ใกลต้วัในสถานการณ์ทีเกิดขึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหวา่งภาษา วฒันธรรมและเทศกาลสาํคญัของญีปุ่นกบัของไทย และเขา้
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ รวมทงัคน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อืนเป็นภาษาญีปุ่น  

โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจดัการ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของ
ตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั  

เพอืให้เกดิ ความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนัในการทาํงาน มีความสามารถในการคิด ในการสือสาร ใชภ้าษา
ตามมารยาทสงัคม รวมทงัมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

 
 ผลการเรียนรู้  

1. มีทกัษะการอ่านออกเสียง คาํ กลุ่มคาํ ประโยคต่างๆ ดว้ยระบบเป็นสทัอกัษรภาษาญีปุ่นและตวัอกัษรญีปุ่น 
2. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3. อ่านและเขียนคาํ กลุ่มคาํและประโยคต่างๆทีแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในชีวิตประจาํวนัดว้ยสทัอกัษร

ภาษาญีปุ่นกลางและตวัอกัษรญีปุ่นได ้
4. บอกความแตกต่างอยา่งง่ายระหวา่งวฒันธรรมพืนฐานของญีปุ่นกบัของไทยทีมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษา 
5. ใชภ้าษาญีปุ่นเชือมโยงการเรียนรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 
6. บอกความเป็นมาของประเพณีวฒันธรรมและวนัสาํคญับางอยา่งของญีปุ่น 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ญ22204 ภาษาญปุ่ีน 4  ชัน ม. 2 เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนท ี2 ประเภทวชิา เพมิเติม 

ท ี หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชัวโมง) 

คะแนน 

Test Task 
1 การทาํงาน มีทกัษะการอ่านออกเสียง 

คาํ กลุ่มคาํ ประโยคต่างๆ 
ดว้ยระบบเป็นสทัอกัษร
ภาษาญีปุ่นและตวัอกัษร
ญีปุ่น 

การอ่านออกเสียงคาํ 
กลุ่มคาํ และประโยคตาม
หลกัการออกเสียง แบบสทั
อกัษรและตวัอกัษรญีปุ่น 

7 4 15 

2 อาชีพต่างๆ พดูแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

การพดูแสดงความคิดเห็น 
และความรู้สึกตาม
สถานการณ์ 

7 4 15 

3 ภาษาญีปุ่นใน
ชีวิตประจาํวนั 

อ่านและเขียนคาํ กลุ่มคาํ
และประโยคต่างๆทีแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึก
ในชีวิตประจาํวนัดว้ยสทั
อกัษรภาษาญีปุ่นกลางและ
ตวัอกัษรญีปุ่นได ้

การอ่านและเขียนเพือ
แสดงความคิดเห็นและ
แสดงความรู้สึกตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
 

6 2 10 

4 วฒันธรรมญีปุ่น บอกความแตกต่างอยา่งง่าย
ระหวา่งวฒันธรรมพืนฐาน
ของญีปุ่นกบัของไทยทีมี
อิทธิพลต่อการใชภ้าษา 

การศึกษาความแตกต่างที
เด่นชดัระหวา่งวฒันธรรม
ญีปุ่นกบัไทยทีมีอิทธิพลต่อ
การใชภ้าษา เช่น สาํนวน
สุภาษิต 

7 4 15 

5 เรืองสนั ใชภ้าษาญีปุ่นเชือมโยงการ
เรียนรู้กบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อืน 
 

การใชภ้าษาญีปุ่นเรียนรู้
เกียวกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อืน เช่น ภูมิประเทศ 
ประเทศเพือนบา้น 

7 4 15 

6 วนัสาํคญั บอกความเป็นมาของ
ประเพณีวฒันธรรมและวนั
สาํคญับางอยา่งของญีปุ่น 

การศึกษาความเป็นมาของ
งานประเพณีวนัสาํคญัตาม
วฒันธรรมญีปุ่น 

6 2 10 

รวม 40 20 80 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ญ33203 ภาษาญปุ่ีน 5  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

ชัน ม. 3 ภาคเรียนท ี1   ประเภทวชิา  เพมิเติม 
************************ 

ศึกษาและวิเคราะห์ คาํสงั คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํขออนุญาตทีซบัซอ้นขึน ถอ้ยคาํ นาํเสียงและกริยาท่าทางได้
เหมาะสมตามมารยาท ตอบคาํถามจากบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรืองเล่า อ่านออกเสียงคาํ กลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความ 
นิทาน และบทกลอนสนัๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก ระบุประโยค ขอ้ความสนัๆ ตรงตามภาพ สญัลกัษณ์ และ
เครืองหมาย พดู เขียนแสดงความตอ้งการ การตอบรับและปฏิเสธ การขอความช่วยเหลือ ความรู้สึก การขอและใหข้อ้มูล
เกียวกบัตนเอง เพือน ครอบครัว และเรืองใกลต้วัในสถานการณ์ทีเกิดขึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหวา่งภาษา วฒันธรรมและเทศกาลสาํคญัของญีปุ่นกบัของไทย และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ รวมทงัคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนเป็นภาษาญีปุ่น โดย
ใชก้ระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจดัการ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั เพือใหเ้กิด ความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมนัในการทาํงาน มีความสามารถในการคิด ในการสือสาร ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม รวมทงัมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 
 
 ผลการเรียนรู้  

1. มีทกัษะการอ่านออกเสียง สทัอกัษรและตวัอกัษรญีปุ่นตามทีกาํหนด 
2. ใชป้ระโยคคาํถาม คาํสงั และบอกเล่าในการขอ และใหข้อ้มูลตามสถานการณ์ทีกาํหนดให ้
3. พดูเพือเสนอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ บริการแก่ผูอื้นไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
4. รวบรวมขอ้มลูเกียวกบังานและการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทงัการศึกษาต่อ 
5. จดักิจกรรมเพอืการประชาสมัพนัธ์ทงัในและนอกสถานศึกษา โดย ใชค้วามรู้ความสามารถดา้นภาษาญีปุ่น 
6. สามารถอ่านและเขา้ใจความหมายของบทสนทนาพืนฐานอยา่งง่ายไดถู้กตอ้ง 

มีทกัษะการอ่านออกเสียง สทัอกัษรและตวัอกัษรญีปุ่นตามทีกาํหนด ใชป้ระโยคคาํถาม คาํสงั และบอกเล่าในการขอ และ
ใหข้อ้มูลตามสถานการณ์ทีกาํหนดให ้โดยการพดูและการเขียนได ้พดูเพือเสนอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ บริการแก่
ผูอื้นไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ รวบรวมขอ้มูลเกียวกบังานและการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทงัการศึกษาต่อ จดั
กิจกรรมเพือการประชาสมัพนัธ์ทงัในและนอกสถานศึกษา โดย ใชค้วามรู้ความสามารถดา้นภาษาญีปุ่น 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา ญ33203 ภาษาญปุ่ีน 5  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

ชัน ม. 3 ภาคเรียนท ี1  ประเภทวชิา  เพมิเติม 
 

ท ี หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชัวโมง) 

คะแนน 

Test Task 
1 ครอบครัว 

 
มีทกัษะการอ่านออกเสียง สทั
อกัษรและตวัอกัษรญีปุ่น
ตามทีหนด 
 

การอ่านออกเสียง
กลุ่มคาํ ขอ้ความ และ
ประโยคตามหลกัการ
ออกเสียงตามหลกัสทั
อกัษร และตวัอกัษร
ญีปุ่น 

7 4 15 

2 ขอ้มูลส่วนตวั ใชป้ระโยคคาํถาม คาํสงั และ
บอกเล่าในการขอ และให้
ขอ้มูลตามสถานการณ์ที
กาํหนดให ้
 

การพดูและการเขียน
เพือขอขอ้มูลเกียวกบั
สถานการณ์และสิง
ต่างๆใน
ชีวิตประจาํวนั 

7 4 15 

3 สถานทีสาํคญั พดูเพือเสนอความคิดเห็น 
ความช่วยเหลือ บริการแก่
ผูอื้นไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ 

การพดูเพือแสดง
ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกตาม
สถานการณ์ต่างๆ 

6 2 10 

4 อาชีพ 
 

รวบรวมขอ้มลูเกียวกบังาน
และการประกอบอาชีพต่างๆ 
รวมทงัการศึกษาต่อ 

ขอ้มูลเพือการศึกษา
ต่อ และประกอบ
อาชีพ 

7 4 15 

5 โรงเรียน 
 

จดักิจกรรมเพอืการ
ประชาสมัพนัธ์ทงัในและ
นอกสถานศึกษา โดย ใช้
ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาญีปุ่น 

ใชภ้าษาญีปุ่นเพือการ
ประชาสมัพนัธ์และ
การเสริมสร้างความ
ร่วมมือในสงัคม 

7 4 15 

6 นิทาน 
 

สามารถอ่านและเขา้ใจ
ความหมายของบทสนทนา
พืนฐานอยา่งง่ายไดถู้กตอ้ง 

การอ่านเพือหา
ความหมาย 

6 2 10 

รวม 40 20 80 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา ญ33203 ภาษาญปุ่ีน 6  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

ชัน ม. 3  ภาคเรียนท ี2  ประเภทวชิา  เพมิเติม 
************************** 

ศึกษาและวิเคราะห์ คาํสงั คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํขออนุญาตทีซบัซอ้นขึน ถอ้ยคาํ นาํเสียงและกริยาท่าทางได้
เหมาะสมตามมารยาท ตอบคาํถามจากบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรืองเล่า อ่านออกเสียงคาํ กลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความ 
นิทาน และบทกลอนสนัๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก ระบุประโยค ขอ้ความสนัๆ ตรงตามภาพ สญัลกัษณ์ และ
เครืองหมาย พดู เขียนแสดงความตอ้งการ การตอบรับและปฏิเสธ การขอความช่วยเหลือ ความรู้สึก การขอและใหข้อ้มูล
เกียวกบัตนเอง เพือน ครอบครัว และเรืองใกลต้วัในสถานการณ์ทีเกิดขึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหวา่งภาษา วฒันธรรมและเทศกาลสาํคญัของญีปุ่นกบัของไทย และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ รวมทงัคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนเป็นภาษาญีปุ่น โดย
ใชก้ระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจดัการ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั เพือใหเ้กิด ความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมนัในการทาํงาน มีความสามารถในการคิด ในการสือสาร ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม รวมทงัมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต  

 
ผลการเรียนรู้  
1. มีทกัษะการอ่านออกเสียง สทัอกัษรและตวัอกัษรญีปุ่นตามทีกาํหนด 
2. แนะนาํบุคคลและสิงต่างๆ ทีอยูใ่นสงัคมใกลต้วั 
3. นาํเสนอบทเพลงคาํคลอ้งจอง หรือบทกว ีทีตนเองชอบหรือสนใจ 
4. พดูและฟังขอ้มูลแลว้เขียนเป็นประโยค 
5. เขียนประโยคเกียวกบัความตอ้งการของตนเอง 
6. จดักิจกรรมทีเกียวกบัเทศกาลงานฉลอง พร้อมรวบรวมภาพต่างๆ ทางวฒันธรรมของญีปุ่น 
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โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา ญ33203 ภาษาญปุ่ีน 6  เวลาเรียน 40 ชัวโมง  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
ชัน ม. 3  ภาคเรียนท ี2   ประเภทวชิา  เพมิเติม 

ท ี หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

คะแนน 

Test Task 
1 การอ่านภาษาญีปุ่น 

 
มีทกัษะการอ่านออกเสียง 
สทัอกัษรและตวัอกัษร
ญีปุ่นตามทีหนด 
 

การอ่านออกเสียง
กลุ่มคาํ ขอ้ความ และ
ประโยคตามหลกัการ
ออกเสียงตามหลกัสทั
อกัษร และตวัอกัษร
ญีปุ่น 

7 4 15 

2 เพือนของฉนั 
 

แนะนาํบุคคลและสิงต่างๆ 
ทีอยูใ่นสงัคมใกลต้วั 
 

การแนะนาํบุคคล
และสิงใกลต้วั 

7 4 15 

3 เพลง 
 

นาํเสนอบทเพลงคาํคลอ้ง
จอง หรือบทกว ีทีตนเอง
ชอบหรือสนใจ 

บทเพลง บทกว ีคาํ
คลอ้งจอง 
 

6 2 10 

4 ทิศทาง 
 

พดูและฟังขอ้มูลแลว้เขียน
เป็นประโยค 
 

ขอและใหข้อ้มูล โดย
การพดูการฟังและ
การเขียน 

7 4 15 

5 ความใฝ่ฝัน 
 

เขียนประโยคเกียวกบั
ความตอ้งการของตนเอง 
 

การเขียนประโยค
เกียวกบัความตอ้งการ
ของตนเอง 

7 4 15 

6 เทศกาลสาํคญั 
 

จดักิจกรรมทีเกียวกบั
เทศกาลงานฉลอง พร้อม
รวบรวมภาพต่างๆ ทาง
วฒันธรรมของญีปุ่น 

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เทศกาล
สาํคญัของญีปุ่น 
 

6 2 10 
 
 
 

รวม 40 20 80 

 

 

 



360 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพือพฒันา
ผูเ้รียนและเพอืตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหป้ระสบผลสาํเร็จนนั  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาและประเมินตามตวัชีวดัเพือใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนซึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชนัเรียน ระดบั
สถานศึกษา  ระดบัเขตพนืทีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศทีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความสาํเร็จทางการเรียน 
ของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด  การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4  ระดบั ไดแ้ก่  ระดบัชนัเรียน  ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพืนทีการศึกษา 
และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงันี 

1.  การประเมินระดับชันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลทีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผูส้อนดาํเนินการ
เป็นปกติและสมาํเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสงัเกต 
การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินชินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  โดย
ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาส  ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพือนประเมินเพือน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีที
ไม่ผา่นตวัชีวดัใหมี้   การสอนซ่อมเสริมการประเมินระดบัชนัเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพยีงใด มีสิงทีจะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากนียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทงันี
โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินทีสถานศึกษาดาํเนินการเพือตดัสินผล   การเรียนของผูเ้รียน
เป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
นอกจากนีเพือใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ 
ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทงัสามารถนาํผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ  
ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพือการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพือการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการประกนั
คุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน  ผูป้กครองและชุมชน 

3.  การประเมินระดับเขตพนืทกีารศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพืนทีการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาของเขตพืนทีการศึกษา   ตามภาระความรับผดิชอบ สามารถดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสมัฤทธิของผูเ้รียน
ดว้ยขอ้สอบมาตรฐานทีจดัทาํและดาํเนินการโดยเขตพืนทีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สงักดั  
ในการดาํเนินการจดัสอบ นอกจากนียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพืนที
การศึกษา 
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4.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนทีเรียนในชนัประถมศึกษาปีที  3  ชนัประถมศึกษา 
ปีที  6  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  และชนัมธัยมศึกษาปีที  6  เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพือนาํไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็น
ขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาทีจะตอ้จดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพืนฐาน  ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทีจาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทวัไป กลุ่มผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ   
กลุ่มผูเ้รียนทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตาํ กลุ่มผูเ้รียนทีมีปัญหาดา้นวินยัและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนทีปฏิเสธโรงเรียน 
กลุ่มผูเ้รียนทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็น
หวัใจของสถานศึกษาในการดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที ป◌ิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนสถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัทีเป็นขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน เพือใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
 1.1  การตัดสินผลการเรียน 

ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนนั ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั และตอ้งเกบ็ขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้น
อยา่งสมาํเสมอและต่อเนืองในแต่ละภาคเรียน รวมทงัสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ 

ระดับมัธยมศึกษา 
(1) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 

ทงัหมดในรายวิชานนั ๆ 
(2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั และผา่นตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 
(3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด ในการอ่าน   

คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนการพิจารณาเลือนชนัทงัระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพยีงเลก็นอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริม 
ได ้ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาทีจะผอ่นผนัใหเ้ลือนชนัได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมาก และมีแนวโนม้
วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน สถานศึกษาอาจตงัคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซาํชนัได ้ทงันีให้
คาํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษา  ในการตดัสินเพือใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชา  ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียน
เป็น 8 ระดบั 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์นั ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น 
ดีเยยีม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทงัเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมและผลงาน
ของผูเ้รียน ตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการเรียนเป็นการสือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ซึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ  หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 ครังการรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนทีสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  กาํหนดเกณฑก์ลางสาํหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ  
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน  ทีหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด 
(2) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ ์ การประเมินตามทีสถานศึกษา 

กาํหนด 
(4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
2.2  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน 66 หน่วยกิต  

 และรายวิชาเพิมเติมตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 66 หน่วยกิต  

 และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
(3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่น เกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษา

กาํหนด 
(4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
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(5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
2.3  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติม ไม่นอ้ยกวา่  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน  41  หน่วยกิต 

และรายวิชาเพมิเติมตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 41 หน่วยกิต  และ

รายวิชาเพิมเติม ไม่นอ้ยวา่ 36 หน่วยกิต 
(3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑ ์การประเมินตามทีสถานศึกษา

กาํหนด 
(4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
 
สาํหรับการจบการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถ

พิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั   ใหค้ณะกรรมการของสถานศึกษา   
เขตพืนทีการศึกษา  และผูที้เกียวขอ้ง ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบติัการวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสาํคญัทีบนัทึกผลการเรียน ขอ้มูลและสารสนเทศ  ทีเกียวขอ้งกบั
พฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี 

1.   เอกสารหลกัฐานการศึกษาทกีระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนตามรายวิชา  

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา และผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและออกเอกสารนีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล เมือผูเ้รียนจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 6) จบการศึกษาภาคบงัคบั(ชนัมธัยมศึกษาปีที  3) จบการศึกษาขนั
พืนฐาน(ชนัมธัยมศึกษาปีที 6)  หรือเมือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 

1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาเพอืรับรองศกัดิและสิทธิของผูจ้บการศึกษา ทีสถานศึกษา 
ใหไ้วแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขนัพืนฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

1.3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายชือและขอ้มูลของผูจ้บ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 6) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั   (ชนัมธัยมศึกษาปีที 3) และผูจ้บการศึกษา
ขนัพืนฐาน (ชนัมธัยมศึกษาปีที 6) 
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2.  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทสีถานศึกษากาํหนด 
เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจดัทาํขึนเพือบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลสาํคญั เกียวกบัผูเ้รียน เช่น  

 แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ 
เอกสารอืน  ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้

การเทยีบโอนผลการเรียน 
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่างๆไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา การเปลียนรูปแบบ

การศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การออกกลางคนัและขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อ
ในประเทศ นอกจากนี ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อืนๆ เช่น สถานประกอบการ 
สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การจดัการศึกษาโดยครอบครัวการเทียบโอนผลการเรียนควรดาํเนินการในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาคเรียนแรก  ทีสถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน ทงันี ผูเ้รียนทีไดรั้บการเทียบโอน
ผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนืองในสถานศึกษาทีรับเทียบโอนอยา่งนอ้ย 1  ภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีรับผูเ้รียนจากการ
เทียบโอนควรกาํหนดรายวิชา/จาํนวนหน่วยกิต ทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมการพิจารณาการเทียบโอน สามารถ
ดาํเนินการได ้ ดงันี 

1.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา และเอกสารอืน ๆ ทีใหข้อ้มูลแสดงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน 
2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนโดยการทดสอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทงัภาคความรู้และภาคปฏิบติั 
3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง 

การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบติั ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียน 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  

 โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  พ.ศ. 2558 
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ระเบียบโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม พุทธศักราช 2558 

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐานพุทธศักราช 2551 
…………………………. 

โดยทีโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  และเพือใหก้ารบริหารจดัการหลกัสูตรดงักล่าวเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551 ไวด้งัต่อไปนี 
 ข้อ 1  ระเบียบนีเรียกวา่  “ระเบียบโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคมวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตร
โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551” 
 ข้อ 2  ระเบียบนีใชบ้งัคบักบันกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  บรรดาระเบียบหรือขอ้บงัคบัหรือคาํสงัอืนใดซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 
 ข้อ 4  ใหใ้ชร้ะเบียบนีควบคูก่บัหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558   ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551 
 ข้อ 5  ใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี 

หมวดท ี 1 
จุดมุ่งหมาย หลกัการ และการจัดระบบการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ข้อ 6  จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพืนฐานสองประการ ประการแรก คือ การวดั
และประเมินผลเพือพฒันาการเรียนรู้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผลการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหวา่งการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเนือง  บนัทึก  วเิคราะห์  แปลความหมายขอ้มูล  แลว้นาํมาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของครู  การวดัและประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเรืองทีสมัพนัธ์กนั หากขาดสิงหนึงสิงใด
การเรียนการสอนกข็าดประสิทธิภาพ  การประเมินระหวา่งการเรียนการสอนเพือพฒันาการเรียนรู้เช่นนีเป็นการวดัและ
ประเมินผลเพอืการพฒันา (Formative Assessment) ทีเกิดขึนในหอ้งเรียนทุกวนั  เป็นการประเมินเพือใหรู้้จุดเด่น  จุดที
ตอ้งปรับปรุง  จึงเป็นขอ้มูลเพือใชใ้นการพฒันา ในการเกบ็ขอ้มูลผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการและเครืองมือการประเมินที
หลากหลาย  เช่น การสงัเกต  การซกัถาม การระดมความคิดเห็นเพือใหไ้ดม้ติขอ้สรุปของประเดน็ทีกาํหนด  การใชแ้ฟ้ม
สะสมงาน การใชภ้าระงานทีเนน้การปฏิบติั  การประเมินความรู้เดิม  การใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  การใหเ้พือนประเมิน
เพือน  และการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) สิงสาํคญัทีสุดในการประเมินเพือพฒันา  คือ  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
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ผูเ้รียนในลกัษณะคาํแนะนาํทีเชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ทาํใหก้ารเรียนรู้พอกพนู  แกไ้ขความคิด  ความเขา้ใจเดิมที
ไม่ถูกตอ้ง  ตลอดจนการใหผู้เ้รียนสามารถตงัเป้าหมายและพฒันาตนได ้
 จุดมุ่งหมายประการทีสอง  คือ  การวดัและประเมินผลเพอืตดัสินผลการเรียน  เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้  
(Summative  Assessment)  ซึงมีหลายระดบั  ไดแ้ก่  เมือเรียนจบหน่วยการเรียน  จบรายวิชาเพือตดัสินใหค้ะแนน  หรือ
ใหร้ะดบัผลการเรียน  ใหก้ารรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผา่นรายวิชาหรือไม่  ควรไดรั้บการเลือนชนัหรือไม่  
หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่  ในการประเมินเพือตดัสินผลการเรียนทีดีตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนแสดงความรู้
ความสามารถดว้ยวิธีการทีหลากหลายและพิจารณาตดัสินบนพืนฐานของเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกวา่ใชเ้ปรียบเทียบ
ระหวา่งผูเ้รียน 
 

ข้อ 7  หลกัการดําเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการเกบ็รวบรวม  ตรวจสอบ  ตีความผลการเรียนรู้  และพฒันาการ
ดา้นต่างๆ  ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของหลกัสูตร  นาํผลไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้และใชเ้ป็น
ขอ้มูลสาํหรับการตดัสินผลการเรียน  ซึงตอ้งมีกระบวนจดัการทีเป็นระบบ  เพือใหก้ารดาํเนินการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และใหผ้ลการประเมินทีตรงตามความรู้ความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน  
ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทงัสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตาม
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาได ้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ  ดงันี 
  7.1 โรงเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้ที้เกียวขอ้ง
มีส่วนร่วม 
  7.2 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาผูเ้รียนและตดัสินผลการเรียน 
  7.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตร และจดัใหมี้การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  7.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งดาํเนินการ
ดว้ยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย  เพือใหส้ามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ยา่งรอบดา้นทงัดา้นความรู้  ความคิด  
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกบัสิงทีตอ้งการวดั  ธรรมชาติวิชา  และระดบัชนัของผูเ้รียน  โดยตงัอยูบ่น
พืนฐานของความเทียงตรง  ยติุธรรม  และเชือถือได ้
  7.5 การประเมินผูเ้รียนพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศึกษา 
  7.6 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
  7.7 ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและระหวา่งรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
  7.8 ใหโ้รงเรียนจดัทาํและออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพือเป็นหลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
รายงานผลการเรียน แสดงวฒิุการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 
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 ข้อ 8  การจัดระบบงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การจดัการระบบงานวดัและประเมินผลการเรียน  ครอบคลุมงาน  2  ส่วน  ไดแ้ก่  งานวดัผลและงานทะเบียน 
 งานวดัผล  มีหนา้ทีรับผดิชอบการดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้กบัผูส้อนและผูเ้รียน  ตลอดจนดาํเนินการเกียวกบัการสร้างเสริมความเขม้แขง็ในเทคนิควิธีการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ใหบุ้คลากร 
 งานทะเบียน  มีหนา้ทีรับผดิชอบดา้นเอกสารหลกัฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผล  การจดัทาํจดัเกบ็  และ
การออกเอกสารหลกัฐานการศึกษาอยา่งมีระบบ 
 ภาระงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกียวขอ้งกบัฝ่ายต่าง ๆ  นบัตงัแต่ระดบันโยบายในการกาํหนด
นโยบายการวดัผล  การจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน  เพือใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งถือปฏิบติั  
และยงัเกียวขอ้งกบัผูเ้รียนทุกคนตงัแต่เขา้เรียนจนจบการศึกษา  จึงจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ภาระงาน  กาํหนดกระบวนการ
ทาํงานและผูรั้บผดิชอบแต่ละขนัตอนอยา่งชดัเจนเหมาะสม   
 การดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีไม่เป็นระบบ  จะส่งผลกระทบต่อความเชือมนัในคุณภาพการจดั
การศึกษา  นอกจากนี การดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นงานทีตอ้งอยูบ่นพืนฐานหลกัวิชาการและหลกั 
ธรรมาภิบาล  ซึงตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง  รวมทงั
กาํหนดใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมีส่วนรับผดิชอบ 
ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
1.1   ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน 

ของสถานศึกษา 
1.2  ใหค้วามเห็นชอบต่อเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการวดัและประเมิน 

1)  การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่ม 
2)  ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
3)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
4)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1.3  ใหค้วามเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม  การแกไ้ขผลการเรียนและอืนๆ 
1.4  กาํกบั  ติดตามการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การพฒันาความสามารถ 

ดา้นการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.5  กาํกบั  ติดตามการวดัและประเมินผล  และการตดัสินผลการเรียน 

 2.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
 2.1  กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

2.2  กาํหนดแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางและสาระเพิมเติมของรายวิชา 
ต่าง  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจดัทาํ
รายวิชาพร้อมเกณฑก์ารประเมิน 
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2.3  กาํหนดสิงทีตอ้งการประเมินในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  พร้อมเกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียน 

2.4  กาํหนดการทบทวนการพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
2.5  ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้หารือเกียวกบัวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนว 

ทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนภาพแสดงการบริหารการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้กียวขอ้ง ภารกิจ 

คณะกรรมการบริการหลกัสูตรและ
งานวชิาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

- ผูส้อน / ผูที้ไดรั้บมอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมินการ

อ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวชิาการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครูวดัผล 
- นายทะเบียน 

- ครูทีปรึกษา 
- ครูแนะแนว 
- คณะกรรมการทีไดรั้บมอบหมาย 

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา่ดว้ย
การวดัและประเมินผลการเรียนของ

ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษา
และระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผล

การเรียนของสถานศึกษา 

การเทียบโอนผล
การเรียน 

- จดัการเรียนรู้และดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลตามระเบียบวา่ดว้ยการวดัและ

ประเมินผลการเรียนขอสถานศึกษา 
-  ใหค้วามเห็นชอบ/ตดัสินผลการประเมิน 

ใหค้วามเห็นชอบผลการประเมิน 

- อนุมติัผลการประเมิน รายภาค 
- ตดัสินและอนุมติัการเลือนชนั ซาํรายวิชา/ซาํ

ชนั  การจบการศึกษา 

จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

- รายงานผลต่อผูเ้กียวขอ้ง 
- นาํขอ้มูลไปใชว้างแผน/พฒันา 

ระบบการประกนั
คุณภาพ 

ของสถานศึกษา 
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 3. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.1  กาํหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

พร้อมแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2  สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และ 

ตดัสินผลการเรียนตามแนวทางทีกาํหนดไว ้
3.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายภาค  และ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 4.  คณะกรรมการพฒันาและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 

4.1  กาํหนดแนวทางในการพฒันา  การประเมิน  การปรับปรุงแกไ้ข  และการตดัสินความสามารถในการ 
อ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียน 

4.2  ดาํเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
4.3  ตดัสินผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียนรายปี/รายภาค  และ 

การจบการศึกษาแต่ละระดบั 
 5.  คณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5.1  กาํหนดแนวทางการพฒันาและการประเมิน  เกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5.2  พิจารณาตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดบั 
5.3  จดัระบบการปรับปรุงแกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ว้ยวธีิการอนัเหมาะสมและส่งต่อขอ้มูลเพือ 

การพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 6.  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

6.1  จดัทาํสาระ  เครืองมือ  และวิธีการเทียบโอนใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัเกียวกบัการเทียบโอนผลการ 
เรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

6.2  ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทีร้องขอ 
6.3  ประมวลผลและตดัสินผลการเทียบโอน 
6.4  เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  เพือใหค้วามเห็นชอบ   

และเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาตดัสินอนุมติัการเทียบโอน 
 7.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 7.1  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

7.2  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
7.3  อนุมติัผลการประเมินผลการเรียนรายภาค  และตดัสินอนุมติัการเลือนชนัเรียน การซาํชนั  การจบการศึกษา 
7.4  ใหค้าํแนะนาํ  ขอ้ปรึกษาหารือเกียวกบัการดาํเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
7.5  กาํกบั ติดตามใหก้ารดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
7.6  นาํผลการประเมินไปจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน  กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
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 8.  ผูส้อน 
8.1  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกิจกรรม 

ทีรับผดิชอบ 
8.2  วดัและประเมินผลระหวา่งเรียนควบคูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนทีกาํหนดพร้อมกบั 

ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่อง 
8.3  ประเมินตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชาทีสอน  หรือกิจกรรมทีรับผดิชอบเมือสินสุดการ 

เรียนรายภาค  ส่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
8.4  ตรวจสอบสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
8.5  นาํผลการประเมินไปวิเคราะห์เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

 9.  ครูวดัผล 
9.1 ส่งเสริมพฒันาระบบและเทคนิควิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากร 

ของสถานศึกษา 
9.2  ใหค้าํปรึกษา  ติดตาม  กาํกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกั 

วิชาการและแนวทางทีสถานศึกษากาํหนดไว ้
9.3  ตรวจสอบ  กลนักรอง  ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ  เครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
9.4  ปฏิบติังานร่วมกบันายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ  และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

ของผูเ้รียน 
 10.  นายทะเบียน 

10.1  ปฏิบติังานร่วมกบัครูวดัผลในการรวบรวม  ตรวจสอบ และบนัทึกผลการประมวลขอ้มูลผลการเรียนของ 
ผูเ้รียนแต่ละคน 

10.2  ตรวจสอบและสรุปขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนรายบุคคลแต่ละชนัปี  และเมือจบการศึกษา เพือ 
เสนอรายชือผูมี้คุณสมบติัครบตามเกณฑ ์ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอ
ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตดัสินและอนุมติัผลการเลือนชนัเรียนและจบการศึกษาแต่ละระดบั 
  10.3  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
หมายเหตุ    ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  มีหนา้ทีกาํกบั  ติดตาม  สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่
ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน 

หมวดท ี2 
แนวปฏบิตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ข้อ 9  องคป์ระกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
พทุธศกัราช  2551  กาํหนดจุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และมาตรฐานการเรียนรู้  
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระดบัโลก  กาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดในสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม
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สาระ  มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ซึงถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีมีความสมัพนัธ์กนั 

 
แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนตามองคป์ระกอบทงั 4 ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงัต่อไปนี 
 9.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ผูส้อนวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นรายวิชาบนพืนฐานของตวัชีวดัในรายวิชาพนืฐาน และผลการ
เรียนรู้ในรายวชิาเพิมเติม  ตามทีกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้  ผูส้อนใชว้ิธีการทีหลากหลายจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง  
เพือใหไ้ดผ้ลการประเมินทีสะทอ้นความรู้ความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน           โดยวดัและประเมินการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนืองไปพร้อมกบัการจดัการเรียนการสอน  สงัเกตพฒันาการและ          ความประพฤติของผูเ้รียน  สงัเกตพฤติกรรม
การเรียน  การร่วมกิจกรรม  ผูส้อนควรเนน้การประเมินตาม สภาพจริง  เช่น   การประเมินการปฏิบติังาน  การประเมิน
โครงงาน  หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  ควบคู่ไปกบัการใชก้ารทดสอบแบบต่าง ๆ อยา่งสมดุล  ตอ้งให้
ความสาํคญักบัการประเมินระหวา่งเรียนมากกวา่การประเมินปลายภาค  และใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประเมินการเลือนชนัเรียน
และการจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 

แผนภาพแสดงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

บูรณาการในการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

คุณภาพผู้เรียน 

การอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียน 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
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9.2 การประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ  

เอกสาร  และสือต่าง ๆ  เพือหาความรู้  เพมิพนูประสบการณ์  ความสุนทรียแ์ละประยกุตใ์ช ้ แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมา
คิดวิเคราะห์  นาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหาในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีสาํนวนภาษาถูกตอ้ง  มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอสามารถสร้างความเขา้ใจแก่
ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

กรณีผูเ้รียนมีความบกพร่องในกระบวนการดา้นการเห็นหรือทีเกียวขอ้งทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการอ่าน  ผูส้อน
สามารถปรับการประเมินใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายนนั 

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองและสรุปผลเป็นรายภาค  เพือ
วินิจฉยัและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนและประเมินการเลือนชนั  ตลอดจนการจบการศึกษาระดบัต่างๆ 

แผนภาพแสดงการประเมิน การอ่าน  คดิวเิคราะห์  และเขียน 

 
 9.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นการประเมินคุณลกัษณะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน  อนัเป็น
คุณลกัษณะทีสงัคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาํนึก  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข  ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 คุณลกัษณะ ในการประเมินให้
ประเมินแต่ละคุณลกัษณะ แลว้รวบรวมผลการประเมินจากผูป้ระเมินทุกฝ่ายและแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งเพือใหไ้ดข้อ้มูล
นาํมาสู่การสรุปผลเป็นรายภาค และใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประเมินการเลือนชนัและการจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ  

แผนภาพแสดงการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือ  เอกสาร  โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต  สือต่าง ๆ ฯลฯ  แลว้สรุปเป็นความรู้ 

ความเขา้ใจของตนเอง 

วเิคราะห์  สงัเคราะห์ หาเหตุผล  แกปั้ญหา  และสร้างสรรค ์

ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  สือสารใหผู้อื้นเขา้ใจ 

อ่าน (รับสาร) 

คดิวเิคราห์ 

เขยีน (สือสาร) 

คุณลกัษณะ            
อนัพึงประสงค ์

รักความเป็นไทย 

มุ่งมนัในการ
ทาํงาน 

มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์

ซือสตัยสุ์จริต 

มีวนิยั 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
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 9.4 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนและเวลาในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑที์กาํหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม  และใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินการเลือนชนัเรียนและการจบการศึกษา
ระดบัต่าง ๆ  

 
แผนภาพแสดงการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 ข้อ 10 การตัดสินผลการเรียน 
 การตดัสินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและรายละเอียด  ดงันี 
 10.1 ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาทงัหมด
ในรายวิชานนั ๆ 
 10.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ และผา่นการประเมินทุกตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 
 10.3 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
          10.4 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไปในการอ่าน คิดวเิคราะห์       และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 
 เพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนตอ้งตรวจสอบความรู้ความสามารถทีแสดงพฒันาการของ
ผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง อีกทงัตอ้งสร้างใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนดว้ยการตรวจสอบความกา้วหนา้
ในการเรียนของตนเองอยา่งสมาํเสมอเช่นกนั ตวัชีวดัซึงมีความสาํคญัในการนาํมาใชอ้อกแบบหน่วยการเรียนรู้นนัยงัเป็น
แนวทางสาํหรับผูส้อนและผูเ้รียนใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลบัวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือยงั  การประเมินในชนัเรียนซึง
ตอ้งอาศยัทงัการประเมินเพอืการพฒันาและการประเมินเพือสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครืองมือสาํคญัในการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูส้อนกาํหนดเกณฑที์ยอมรับไดใ้นการผา่นตวัชีวดัทุกตวัใหเ้หมาะสม กล่าวคือ 
ใหท้า้ทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินวา่สิงทีผูเ้รียนรู้  เขา้ใจทาํไดน้นั เป็นทีน่าพอใจ 
บรรลุตามเกณฑที์ยอมรับได ้ หากยงัไม่บรรลุจะตอ้งหาวธีิการช่วยเหลือ  เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาสูงสุด  การกาํหนด
เกณฑนี์ผูส้อนสามารถใหผู้เ้รียนร่วมกาํหนดดว้ยได ้ เพอืใหเ้กิดความรับผดิชอบร่วมกนัและสร้างแรงจูงใจในการเรียน  
การประเมินเพือการพฒันาส่วนมากเป็นการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ  เช่น สงัเกต  หรือซกัถาม  หรือการทดสอบยอ่ย 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
และนกัศึกษาวชิาทหาร 

- ชุมนุม / ชมรม 
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ในการประเมินเพือพฒันานี ควรใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาจนผา่นเกณฑที์ยอมรับได ้ ผูเ้รียนแต่ละคนอาจใชเ้วลาเรียนและ
วิธีการเรียนทีแตกต่างกนั  ฉะนนั ผูส้อนควรนาํขอ้มูลทีไดม้าใชป้รับวธีิการสอนเพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ   
อนัจะนาํไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในทา้ยทีสุดอยา่งมีคุณภาพ  การประเมินเพือการพฒันาจึงไม่จาํเป็นตอ้งตดัสิน
ใหค้ะแนนเสมอไป  การตดัสินใหค้ะแนนหรือใหเ้ป็นระดบัคุณภาพควรดาํเนินการโดยใชก้ารประเมินสรุปผลรวมเมือจบ
หน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
 การตดัสินผลการเรียน  ตดัสินเป็นรายวิชา  โดยใชผ้ลการประเมินระหวา่งภาคและปลายภาคตามสดัส่วนทีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กาํหนด  ทุกรายวิชาตอ้งไดรั้บการตดัสินและใหร้ะดบัผลการเรียน ทงันี ผูเ้รียนตอ้งผา่นทุกรายวิชาพืนฐาน 
   ข้อ 11  แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และการใหร้ะดบัผลการเรียน / การประเมิน 
          11.1  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  (8 กลุ่มสาระ)  ใหผู้ส้อนปฏิบติัดงันี 
  1)  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีวดัจากหลกัสูตรสถานศึกษา  สดัส่วนคะแนนระหวา่งเรียนกบั
คะแนนปลายภาค  เกณฑต่์าง ๆ  ทีหลกัสูตรกาํหนด  ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การอ่าน การคิด
วิเคราะห์  และเขียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  รวมทงัสมรรถนะต่าง ๆ ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนในตวัผูเ้รียนเพือนาํไปบูรณาการ   
สอดแทรกในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคาํนึงถึงธรรมชาติรายวชิารวมทงัจุดเนน้ทีหลกัสูตรกาํหนด 
  2)  จดัทาํโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 

     (1)  วเิคราะห์ตวัชีวดัในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แลว้จดักลุ่มตวัชีวดั  เนืองจาการวิเคราะห์ 
ตวัชีวดัจะช่วยผูส้อนในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เพือพฒันาผูเ้รียนและประเมินใหค้รอบคลุมทุกดา้นทีตวัชีวดั
กาํหนด  หากเป็นรายวิชาเพมิเติมใหว้ิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

     (2)  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตวัชีวดัทีสอดคลอ้งสัมพนัธ์ 
กนัหรือประเดน็ปัญหาทีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน  ซึงอาจจดัเป็นหน่วยเฉพาะวิชา  (Subject  Unit)  หรือหน่วยบูรณา
การ (Integrated Unit)  แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนาํการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าพฒันา
ในหน่วยการเรียนรู้ดว้ยกไ็ด ้ ในขณะเดียวกนัผูส้อนควรวางแผนการประเมินทีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ดว้ย กรณีที
ตวัชีวดัใดปรากฏอยูห่ลายหน่วยการเรียนรู้  ควรพฒันาตวัชีวดันนัในทุกหน่วยการเรียนรู้  ดว้ยวิธีการและเครืองมือที
หลากหลาย  ก่อนบนัทึกสรุปผล  เพือสามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งครอบคลุม 

   (3)  กาํหนดสดัส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา โดย 
คาํนึงถึงความสาํคญัของมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

   (4)  กาํหนดภาระงานหรือชินงาน  หรือกิจกรรมทีเป็นหลกัฐานแสดงออกซึงความรู้ 
ความสามารถทีสะทอ้นตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้  การกาํหนดภาระงานหรือชินงาน อาจมีลกัษณะดงันี 

               ก)  บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้  หรือหลายตวัชีวดั 
        ข)  สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ หรือหลายตวัชีวดั 

                      (5)  กาํหนดเกณฑส์าํหรับประเมินภาระงาน / ชินงาน / กิจกรรม  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน 
(Rubrics) หรือกาํหนดเป็นร้อยละ 

                      (6)  สาํหรับตวัชีวดัทียงัไม่รับการประเมินโดยภาระงาน  ใหเ้ลือกวิธีการวดัและประเมินดว้ยวิธีการ
และเครืองมือทีเหมาะสม 
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                               3)  ชีแจงรายละเอียดของการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจวตัถุประสงค ์ วิธีการ  เครืองมือ ภาระ
งาน เกณฑ ์ คะแนน ตามแผนการประเมินทีกาํหนดไว ้

                 4)  การจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น   
3 ระยะ  ไดแ้ก่  ประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน  ประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  และประเมิน
ความสาํเร็จหลงัเรียน  โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) ประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียนการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  เป็นหนา้ทีของครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพอืตรวจสอบความรู้  ทกัษะและความพร้อมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการทีเหมาะสม  
แลว้นาํผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความพร้อมและมีความรู้พืนฐาน  ซึงจะช่วยให้
การจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่จะไม่นาํผลการประเมินนีไปใชใ้น
การพิจารณาตดัสินผลการเรียน  มีแนวปฏิบติัดงันี 

(ก)  วิเคราะห์ความรู้และทกัษะทีเป็นพืนฐานของเรืองทีจะเรียนรู้ 
(ข)  เลือกวิธีการและเครืองมือสาํหรับประเมินความรู้และทกัษะพืนฐานอยา่งเหมาะสม  เช่น  

การใชแ้บบทดสอบ  การซกัถามผูเ้รียน  การสอบถามผูที้เคยสอน  การพิจารณาผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio)  ทีผา่นมา เป็นตน้ 

(ค)  ดาํเนินการประเมินความรู้และทกัษะพืนฐานของผูเ้รียน 
(ง)  นาํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมทีจะเรียน เช่น จดัการเรียนรู้พืนฐาน 

สาํหรับผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือ  และเตรียมแผนจดัการเรียนรู้เพือสนบัสนุนผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ   
(2)  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 

การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  เป็นการประเมินทีมุ่งตรวจสอบพฒันาการ 
ของผูเ้รียนในการบรรลุมาตรฐาน / ตวัชีวดั  ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทีผูส้อนไดว้างแผนไว ้เพือใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศไปพฒันา  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถและเกิดพฒันาการสูงสุด
ตามศกัยภาพ  นอกจากนียงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่ง
เรียนทีดาํเนินการอยา่งถูกหลกัวิชาและต่อเนืองจะใหผ้ลการประเมินทีสะทอ้นความกา้วหนา้ในการเรียนรู้และศกัยภาพ
ของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง  น่าเชือถือ โดยผูส้อนเลือกวิธีการวดัและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมที
กาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  วิธีการประเมินทีเหมาะสมสาํหรับการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  การประเมิน
จากสิงทีผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์
เป็นผลจากการเรียนรู้  ซึงผูส้อนสามารถเลือกใชว้ิธีการวดัและประเมินผลไดห้ลากหลาย  ดงันี 

ก)  เลือกวิธีและเครืองมือการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้ เช่น  การ 
ประเมินดว้ยการสงัเกต  การซกัถาม  การตรวจแบบฝึกหดั การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบติั  เป็นตน้ 

ข ) สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการประเมินทีกาํหนด 
ค)  ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ง)  นาํผลไปพฒันาผูเ้รียน 
(3)  การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียน 
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การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียน  เป็นการประเมินเพือมุ่งตรวจสอบความสาํเร็จของผูเ้รียนใน   
2 ลกัษณะ คือ 

(ก)  การประเมินเมือจบหน่วยการเรียนรู้  เป็นการประเมินผูเ้รียนในหน่วยการเรียนรู้ทีไดเ้รียน 
จบแลว้  เพือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามตวัชีวดัหรือผลการเรียนรู้  พฒันาการของผูเ้รียนเมือนาํไปเปรียบเทียบ
กบัผลการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  ทาํใหส้ามารถประเมินศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนรู้ของผูส้อน  ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินความสาํเร็จภายหลงัการเรียนสามารถไปใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุง
แกไ้ขวิธีการเรียนของผูเ้รียน การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนหรือซ่อมเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุตวัชีวดัหรือผล
การเรียนรู้การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียนนี  จะสอดคลอ้งกบัการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน   
หากใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินชุดเดียวกนัหรือคู่ขนานกนั  เพือดูพฒันาการของผูเ้รียนไดช้ดัเจน 

(ข)  การประเมินปลายภาค  เป็นการประเมินผลเพือตรวจสอบผลสมัฤทธิของผูเ้รียนในการ 
เรียนรู้ตามตวัชีวดัหรือผลการเรียนรู้  และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงแกไ้ข  ซ่อมเสริมผูเ้รียนทีไม่ผา่นการประเมิน
ตวัชีวดั การประเมินปลายภาคสามารถใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลายและเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
ตวัชีวดั  อาจใชแ้บบทดสอบชนิดต่าง ๆ หรือประเมินโดยใชภ้าระงานหรือกิจกรรม  โดยมีขนัตอนหรือวิธีการดงันี 

(1)  เลือกวธีิการและเครืองมือทีจะใชใ้นการวดัและประเมินผล 
(2) สร้างเครืองมือประเมิน 
(3) ดาํเนินการประเมิน 
(4)  นาํผลการประเมินไปใชต้ดัสินผลการเรียน ส่งผลการเรียน ซ่อมเสริมแกไ้ขผลเรียน 

                       5)  การใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การตดัสินเพือใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผล 

การเรียนเป็น  8  ระดบั  การตดัสินผลการเรียนใชร้ะบบผา่นและไม่ผา่น โดยกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผา่นแต่ละ 
รายวิชาทีร้อยละ 50 จากนนัจึงใหร้ะดบัผลการเรียนทีผา่น แนวการใหร้ะดบัผลการเรียน 8 ระดบั และความหมาย 
ของแต่ละระดบัมีดงันี 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยยีม 80 – 100  
3.5 ดีมาก 75 – 79  
3 ดี 70 – 74  
2.5 ค่อนขา้งดี 65 – 69  
2 ปานกลาง 60 – 64  
1.5 พอใช ้ 55 – 59  
1 ผา่นเกณฑข์นัตาํ 50 – 54  
0 ตาํกวา่เกณฑ ์ 0 – 49  
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ในกรณีทีไม่สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบัได ้ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเงือนไขของผลการเรียน ดงันี 
“มส” หมายถึง ผูเ้รียนไม่มีสิทธิเขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน เนืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
“ร” หมายถึง รอการตดัสินและยงัตดัสินผลการเรียนไม่ได ้เนืองจากผูเ้รียนไม่มีขอ้มลูผลการ 

เรียนรายวิชานนัครบถว้น ไดแ้ก่ ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส่้งงานทีมอบหมายใหท้าํ ซึงงานนนัเป็น
ส่วนหนึงของการตดัสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสยัทีทาํใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้

11.2  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
การอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  ถือเป็นความสามารถหลกัทีสาํคญัซึงจาํเป็นตอ้งปลกูฝังและพฒันาใหเ้กิด

ขึนกบัผูเ้รียนดว้ยกระบวนการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ขณะเดียวกนักจ็าํเป็นตอ้งตรวจสอบ
วา่  ความสามารถดงักล่าวเกิดขึนแลว้หรือยงั  เนืองจากการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาตามลาํดบัอยา่งต่อเนือง  ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกา้วหนา้ทีเกิดขึนทงัความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั  จะดาํเนินการไปดว้ยกนัใน
กระบวนการ 

1)  หลกัการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
(1)  เป็นการประเมินเพือการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนและประเมินเพือการตดัสินการเลือนชนัและจบ

การศึกษาระดบัต่าง ๆ 
(2)  ใชว้ิธีการประเมินทีหลากหลาย  เพือใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกซึงความสามารถดงักล่าว

อยา่งเตม็ศกัยภาพและทาํใหผ้ลการประเมินทีไดมี้ความเชือมนั 
(3)  การกาํหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั  ควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและประเดน็การประเมินที

กาํหนด 
(4)  ใชรู้ปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑก์ารประเมินทีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้ง 
(5)  การสรุปผลการประเมินเพือรายงาน  เนน้การรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดบั  คือ  ดีเยยีม ดี  ผา่น  และไม่ผา่น 
2)  ความหมาย   
     การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านจาก

หนงัสือ  ตาํราเรียน  เอกสาร  และสือต่าง ๆ เพือหาและ/หรือเพิมพนูความรู้  ประสบการณ์  ความสุนทรีย ์ และประยกุตใ์ช ้ 
แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมาคิดวิเคราะห์  นาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหาใน
เรืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีสาํนวนภาษาทีถูกตอ้ง  มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอ  
สามารถสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

3)  ขอบเขตการประเมินและตวัชีวดัแสดงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี1-3  
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ทีใหข้อ้มูลสารสนเทศ  ขอ้คิด  ความรู้เกียวกบัสงัคมและ

สิงแวดลอ้มทีเอือใหผู้อ่้านนาํไปคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  สรุปแนวคิด  คุณค่าทีได ้ นาํไปประยกุตใ์ชด้ว้ยวิจารญาณ  และ
ถ่ายทอดเป็นขอ้เขียนเชิงสร้างสรรคห์รือรายงานดว้ยภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสม เช่น อ่านหนงัสือพิมพ ์ วารสาร หนงัสือเรียน  
บทความ  สุนทรพจน์  คาํแนะนาํ  คาํเตือน  แผนภูมิ  ตาราง แผนที 

ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(1)  สามารถคดัสรรสือทีตอ้งการอ่านเพือหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์ สามารถสร้างความ

เขา้ใจและประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
(2)  สามารถจบัประเดน็สาํคญัและประเดน็สนบัสนุน  โตแ้ยง้ 
(3)  สามารถวิเคราะห์  วจิารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชือถือ  ลาํดบัความและความเป็นไปไดข้อง

เรืองทีอ่าน 
(4)  สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด แง่คิดทีไดจ้ากการอ่าน 
(5)  สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้ สนบัสนุน  โนม้นา้ว  โดยการเขียน

สือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผงัความคิด  เป็นตน้ 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4- 6  

 ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ทีใหข้อ้มูลสารสนเทศ  ความรู้  ประสบการณ์  แนวคิด

ทฤษฎี  รวมทงัความงดงามทางภาษาทีเอือใหผู้อ่้านวเิคราะห์  วพิากษว์ิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้ หรือสนบัสนุน  
ทาํนาย  คาดการณ์  ตลอดจนประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ  แกปั้ญหา  และถ่ายทอดเป็นขอ้เขียน เชิงสร้างสรรค ์ รายงาน  
บทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชา  เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(1)  สามารถอ่านเพือการศึกษาคน้ควา้  เพมิพนูความรู้  ประสบการณ์  และการประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
(2)  สามารถจบัประเดน็สาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์จากการอ่านสือทีมีความซบัซอ้น 
(3)  สามารถวิเคราะห์สิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสารกบัผูอ่้าน  และสามารถวิพากษ ์ ใหข้อ้เสนอแนะในแง่มุม

ต่าง ๆ 
(4)  สามารถประเมินความน่าเชือถือ  คุณค่า  แนวคิดทีไดจ้ากสิงทีอ่านอยา่งหลากหลาย 
(5)  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้  สรุป  โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและ

สมเหตุสมผล 
4) รูปแบบและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันี 

(1)  ใหค้ณะกรรมการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  รับผดิชอบในการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 



380 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

(2)  รูปแบบและวิธีการประเมินใหอ้ยูใ่นรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยเฉพาะ  กล่าวคือ ใหค้ณะกรรมการศึกษาตวัชีวดั  ขอบเขต  เกณฑ์
และแนวทางการใหค้ะแนน (Rubric)  ของการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  แลว้จดัทาํ
โครงการ / กิจกรรมใหผู้เ้รียนปฏิบติัเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลหรือการมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้แลว้เขียนเป็น
รายงานเกียวกบัการอ่าน การคิดวิเคราะห์  และการเขียนหรือรวบรวมและนาํเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพอืประเมิน
ศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ  เอกสารและสือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คล่องแคล่ว  แลว้นาํมาคิดสรุปเป็นความรู้
ความเขา้ใจ  สามารถคิดวิเคราะห์เนือหาสาระของเรืองทีอ่าน  นาํไปสู่การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ และแสดงความคิดเห็น
ในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านนัดว้ยการเขียนสือความทีสะทอ้นถึงสติปัญญา  ความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  แกปั้ญหา  และสร้างสรรคจิ์นตนาการอยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า   

(3)  การพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ใหด้าํเนินการอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 2 ครัง และทุกครังของการประเมินตอ้งสะทอ้นผลการประเมินพร้อมทงัขอ้เสนอแนะใหผู้เ้รียนทราบเพือ
เป็นขอ้มูลในการพฒันาความสามารถในครังต่อไป และใหมี้หลกัฐานของการพฒันาและประเมินอยา่งชดัเจน ในรูปแบบ
ของบนัทึกผลการพฒันาหรือแฟ้มสะสมผลงาน 

(4)  หากมีผูเ้รียนทีไม่ผา่นการประเมิน ใหมี้การพฒันาผูเ้รียนใหผ้า่นเกณฑ ์ก่อนทีจะถึงการ
ประเมินครังถดัไป หรืออยา่งชา้ภายในปีการศึกษานนั 

5) การใหร้ะดบัผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีทีผา่นใหร้ะดบั

ผลการประเมินเป็นดีเยยีม  ดี  และผา่น 
ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เพือการเลือนชนัและจบการศึกษา  กาํหนด

เกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 
(3)  ดีเยยีม  หมายถึง   มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 
(2)  ดี        หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพเป็นทียอมรับ 
(1) ผา่น      หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพเป็นทียอมรับ แต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 
(0) ไม่ผา่น   หมายถึง ไม่มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถา้

มีผลงาน ผลงานนนัยงัมีขอ้บกพร่องทีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหลาย
ประการ 

11.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 

พทุธศกัราช 2551  เป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน  ซึงกาํหนดสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัไดไ้วใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัชีวดั  ซึงจะประกอบดว้ยความรู้ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีพึงประสงค ์ เมือผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
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ไปแลว้  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรมทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั
แลว้  จะนาํไปสู่การมีสมรรถนะสาํคญั  5  ประการ  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8 ประการ  อีกดว้ย  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคที์หลกัสูตรกาํหนดนนัตอ้งไดรั้บการปลูกฝังและพฒันา  ผา่นการจดัการเรียนการสอน  การปฏิบติักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในลกัษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นตวัผูเ้รียน  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์อ้งใชข้อ้มูลจากการสงัเกตพฤติกรรม  ซึงใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมเพือนาํมาประเมินและตดัสิน 

 1) ความหมาย 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ หมายถึง  ลกัษณะทีสงัคมตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาํนึก  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
ตามทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551  กาํหนด ซึงมีอยู ่8 คุณลกัษณะ  ไดแ้ก่ รักชาติ  ศาสน์  
กษตัริย ์ ซือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มุ่งมนัในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

2) แนวดําเนินการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ะบรรลุผลไดน้นั ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ครูทีปรึกษา ครูผูส้อน  ผูป้กครอง   
และชุมชน  ทีตอ้งมุ่งขดัเกลา  บ่มเพราะ  ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้กิดขึนแก่ผูเ้รียน 

 ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ามารถกระทาํไดโ้ดยนาํพฤติกรรมบ่งชี  หรือพฤติกรรมที
แสดงออกของคุณลกัษณะแต่ละดา้นทีวิเคราะห์ไว ้บูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการวนัพอ่ วนัแม่แห่งชาติ  โครงการลดภาวะโลกร้อน  วนัรักษ์
สิงแวดลอ้ม  แห่เทียนพรรษา  ตามรอยคนดี  หรือกิจกรรมทีองคก์รในทอ้งถินจดัขึน  รวมทงัสอดแทรกในกิจวตัร
ประจาํวนั เช่น การเขา้แถวซืออาหารกลางวนั เป็นตน้ 

 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ไม่ใช้เป็นส่วนหนึงของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างเรียนกบั
คะแนนปลายภาค  เพราะในตวัชีวดัชนัปีระบุคุณลกัษณะทีตอ้งการอยูแ่ลว้ สาํหรับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8  ประการ
นี  เป็นเป้าหมายการพฒันาทีตดัสินและรายงานแยกเฉพาะ  แต่พฤติกรรมทีผูเ้รียนแสดงออกถึงคุณลกัษณะต่างๆ ทีเกิดขึน
ขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรม / โครงการต่างๆ และในกิจวตัรประจาํวนัของผูเ้รียนนนั ครู
สามารถประเมินดว้ยการสงัเกตแลว้บนัทึกไวแ้ละรายงานผลเฉพาะ 
 ไม่รวมอยู่ในการตัดสินรายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนหลกัฐาน / ร่องรอยการแสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์สามารถเป็นแหล่งทีมาเดียวกนักบัการประเมินในรายวิชาแต่ไม่ใช่ส่วนหนึงของคะแนนในรายวชิา 

 ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์นัใหมี้การประเมินอยา่งสมาํเสมอเป็นรายภาค  เพือใหมี้การ
สงัสมและการพฒันาอยา่งต่อเนืองโดยเฉพาะการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และสรุปประเมินผลเมือจบปีสุดทา้ยของแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

  3)  รูปแบบและวธีิการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนด ดังนี 
  (1)  ใหค้ณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์บผดิชอบในการพฒันา

และประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  โดยกาํหนดตวัชีวดัหรือพฤติกรรมบ่งชีหรือพฤติกรรมทีแสดงออกของ
แต่ละคุณลกัษณะและจดัทาํเอกสารหลกัฐานการประเมิน 
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  (2)  รูปแบบและวิธีการพฒันาและประเมินใหอ้ยูใ่นรูปแบบของการบูรณาการ การพฒันาในการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชา  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครูผูส้อนเป็นผูพ้ฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์ก
ขอ้ตามทีกาํหนดและประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละขอ้ตามเกณฑแ์ละรูปแบบทีโรงเรียนกาํหนด  
พร้อมทงัรายงานผลการพฒันาและประเมินเป็นรายภาคเรียน 

  (3)  ใหง้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทาํหนา้ทีรวบรวมเอกสาร / หลกัฐานการประเมิน และ
ประมวลผลการประเมินตามเกณฑที์โรงเรียนกาํหนด  สรุปผลแจง้ / รายงานใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ 

  (4)  หากมีผูเ้รียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์หรือผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัตาํ หรือมี
ความเสียงทีจะเป็นปัญหาต่อการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ใหค้ณะกรรมการฯ ดาํเนินการพฒันา
ปรับปรุง / แกไ้ข  ผูเ้รียนดงักล่าวใหมี้พฤติกรรมทีดีขึน และเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด โดยดาํเนินการในลกัษณะ
กลัยาณมิตรใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 

  (5)  ใหค้ณะกรรมการฯ จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเพิมเติม  ใน
รูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หรือกิจกรรมเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์ตอ้งการพฒันา หรือเนน้เป็นพิเศษ เช่น 
โครงการเขา้ค่ายธรรมะ  โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจิตอาสา เป็นตน้ 

 4) การใหร้ะดบัผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
       การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีทีผา่นใหร้ะดบั

ผลการประเมินเป็นดีเยยีม ดี และผา่น การสรุปการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทุกคุณลกัษณะเพือการเลือน
ชนัและจบการศึกษา กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 

(3)  ดีเยยีม หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสยัและนาํไปใชใ้น 
 ชีวิตประจาํวนัเพือประโยชน์สุขของตนและสงัคมโดยพิจารณา  
 จากผลการประเมินระดบัดีเยยีม  จาํนวน 5-8 คุณลกัษณะ  
 และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกวา่ระดบัดี  

(2)  ดี         หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพือให ้
 เป็นทียอมรับของสงัคม  โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม  จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะและไม่มีคุณลกัษณะ
ใดไดผ้ลการประเมินตาํกวา่ระดบัดี หรือ 
2.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทงั 8 คุณลกัษณะ หรือ 
3.  ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป  จาํนวน 5-7 คุณลกัษณะ และมีบาง
คุณลกัษณะไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 

 (1)  ผา่น    หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเงือนไขทีโรงเรียน 
 กาํหนด โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทงั 8 คุณลกัษณะ หรือ 
2.  ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะ และ
คุณลกัษณะทีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 
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 (0)  ไม่ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนรับรู้หรือปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑเ์งือนไขทีโรงเรียนกาํหนด 
             โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ 1 คุณลกัษณะ 

11.4 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1)  ความหมาย  
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นกิจกรรมทีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกระดบัชนั  เพือส่งเสริมพฒันา

ความสามารถของตนเองตามความถนดั  ความสนใจ ใหเ้ตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษย์
ทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และสงัคม  สร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินยั  
ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือสงัคม  และสามารถบริหารจดัการตนเองได ้

           2)  แนวการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
                 (1)  กจิกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง  รู้รักษสิ์งแวดลอ้ม
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  กาํหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทงัดา้นการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากนียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทงัยงัเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการ
มีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  เช่น  กิจกรรมการรู้จกั  เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น  กิจกรรมการปรับตวัและ
ดาํรงชีวิต  กิจกรรมแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ  กิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา  เป็นตน้ 

(2) กจิกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั  ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี 
ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจทีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกนั  
เอืออาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขนัตอน  ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน  เนน้
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย  

(ก) กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพญ็ประโยชน์ และนักศึกษาวชิาทหาร  
 เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกั
แกปั้ญหา การตดัสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั การประนีประนอมเพอืส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีความสมบูรณ์พร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา เป็นตน้ 

(ข) กจิกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบั 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัดว้ยตนเอง  ตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติั
ตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานกนัเป็นกลุ่ม กิจกรรมสาํคญัในการพฒันาไดแ้ก่ ชุมนุมหรือ
ชมรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน 
                            (3) กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม เป็นตน้ 
  การจดักิจกรรม เพือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ ใหจ้ดัในรูปแบบโครงงาน (Project) ใหผู้เ้รียนทาํ
กิจกรรมตามความตอ้งการและความสนใจโดยมีครูเป็นทีปรึกษากิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม 



384 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
 

พฒันาชุมชน/ทอ้งถิน เป็นตน้ และใหมี้เอกสาร/ หลกัฐานแสดงการปฏิบติักิจกรรม โดยมีผูรั้บรองการปฏิบติักิจกรรมที
ชดัเจน และครบตามเวลาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 3) แนวปฏิบติัการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(1) การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายกจิกรรม  มีแนวปฏิบตัิ ดงันี 
(ก) ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  โดยผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม 
     (ข) ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียน  

ตามเกณฑที์โรงเรียนกาํหนดดว้ยวิธีการทีหลากหลาย และใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 
(ค) ผูเ้รียนทีมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียนตามเกณฑ ์

ทีโรงเรียนกาํหนด เป็นผูผ้า่นการประเมินรายกิจกรรมและนาํผลการประเมินไปบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ง) ผูเ้รียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเกณฑก์ารปฏิบติั 

กิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียนหรือทงัสองเกณฑ ์ถือวา่ไม่ผา่นการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูส้อนตอ้ง
ดาํเนินการซ่อมเสริมและประมินจนผา่น ทงันีควรดาํเนินการใหเ้สร็จสินในปีการศึกษานนั 

   (2)  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพอืการตัดสิน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมินการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายภาค เพอืสรุปผลการผา่น 
ในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพือเลือนชนัและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพือการจบแต่ละระดบัการศึกษา 
โดยผูเ้รียนจะตอ้งผา่นการประเมินทงั 3 กิจกรรมสาํคญั ดงันี 

(ก) กิจกรรมแนะแนว 
(ข) กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
    และนกัศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
(ค) กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณะประโยชน์  

4)  เกณฑก์ารประเมินและการใหร้ะดบัผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีระดบัผลการประเมิน 2 ระดบั  

คือ ผา่น (ผ) และไม่ผา่น (มผ) ตามเกณฑก์ารประเมิน ดงันี 
(1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกจิกรรม 

 ผา่น       หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑป์ฏิบติักิจกรรมคือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 และ มีผลงาน/ชินงาน/คุณลกัษณะผา่นเกณฑผ์ลการเรียนรู้ทีสาํคญัของกิจกรรมทุกขอ้   
 ไม่ผา่น  หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์คือนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ไม่ผา่นการปฏิบติั
กิจกรรมหรือมีผลงานชินงาน/คุณลกัษณะไม่ผา่นเกณฑผ์ลการเรียนรู้ทีสาํคญัของกิจกรรมในบางขอ้ 

 สาํหรับกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาที
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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(2)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายภาค 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ในกิจกรรมสาํคญัทงั 3 กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือสงัคม และสาธารณประโยชน ์
ไม่ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” ในกิจกรรมสาํคญักิจกรรมใด 

กิจกรรมหนึงจาก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน ์
(3)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพอืจบระดับการศึกษา 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ทุกชนัปีในระดบัการศึกษานนั 
ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” บางชนัปีในระดบัการศึษานนั 
5)  แนวทางการแกไ้ขนกัเรียนกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์
      กรณีทีผูเ้รียนไม่ผา่นกิจกรรม  ใหเ้ป็นหนา้ทีของครูหรือผูรั้บผดิชอบกิจกรรมนนัๆจะตอ้งซ่อมเสริม

โดยใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาทีขาดหรือปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนนัแลว้จึง
ประเมินใหผ้า่นกิจกรรม  เพอืบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหร้ายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ เพือดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 12 การเปลียนผลการเรียน 
                      12.1 การเปลียนผลการเรียน “0”  

        การเปลียนผลการเรียน “0” ใหด้าํเนินการดงันี 
            ครูผูส้อนจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีผูเ้รียนสอบไม่ผา่น 

ก่อน แลว้จึงสอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน 2 ครัง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป สาํหรับภาค
เรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนัเมือผูเ้รียนสอบแกต้วัผา่นใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน 1  

        ถา้สอบแกต้วั 2 ครังแลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 
งานวิชาการดาํเนินการเกียวกบัการเปลียนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยปฏิบติัดงันี 

            1)  ถา้เป็นรายวิชาพนืฐาน ใหเ้รียนซาํรายวิชานนั 
        2)  ถา้เป็นรายวิชาเพมิเติม ใหเ้รียนซาํหรือเปลียนรายวิชาเรียนใหม่ 

             ในกรณีทีเปลียนรายวิชาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวิชาใด 
                      12.2 การเปลียนผลการเรียน “ร”  

           การเปลียนผลการเรียน “ร” ใหด้าํเนินการดงันี 
           ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ข “ร” ตามสาเหตุ เมือผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาเสร็จแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน

ตามปกติ (ตงัแต่ 0-4) โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป 
        ถา้ผูเ้รียนไม่ดาํเนินการแกไ้ข “ร” กรณีทีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหวา่งภาคเรียนและ

ปลายภาค ใหผู้ส้อนนาํขอ้มูลทีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยั ใหข้ยายเวลาการแก ้“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั เมือพน้กาํหนดนีแลว้ใหเ้รียนซาํ หากผล
การเรียนเป็น “O” ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์ 
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  12.3 การเปลียนผลการเรียน “มส” 
          การเปลียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดงันี 

 1) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่ 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานนั ใหค้รูผูส้อนจดัใหเ้รียนเพิมเติมโดยใชช้วัโมงสอนซ่อมเสริม หรือใชเ้วลา
วา่ง หรือใชว้นัหยดุ หรือมอบหมายงานใหท้าํ จนมีเวลาเรียนครบตามทีกาํหนดไวส้าํหรับรายวิชานนั แลว้จึงใหว้ดัผลปลาย
ภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก ้“มส” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก ้“มส” กรณีนีใหก้ระทาํใหเ้สร็จสินภายในปี
การศึกษานนั ถา้ผูเ้รียนไม่มาดาํเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาทีกาํหนดไวนี้ใหเ้รียนซาํ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัขยายเวลาการ
แก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมือพน้กาํหนดนีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงันี  

(1)  ถา้เป็นรายวิชาพืนฐานใหเ้รียนซาํรายวชิานนั 
(2) ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํ หรือเปลียนรายวชิาเรียนใหม่ 

                2)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทงัหมด  
ดาํเนินการดงันี 

 (1)  ถา้เป็นรายวิชาพืนฐานใหเ้รียนซาํรายวชิานนั 
    (2)  ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํ หรือเปลียนรายวิชาเรียนใหม่ 
 ในกรณีทีเปลียนรายวิชาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน

รายวิชาใด 
 การเรียนซํารายวชิา  ผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั 2 ครังแลว้ไม่ผา่นเกณฑ์

การประเมิน ใหเ้รียนซาํรายวชิานนั โดยใหค้รูผูส้อนจดัใหเ้รียนซาํในช่วงใดช่วงหนึงทีเห็นวา่เหมาะสม เช่น พกักลางวนั 
วนัหยดุ ชวัโมงวา่งหลงัเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นตน้ 

  ในกรณีภาคเรียนที 2 หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “O”   “ร”  “มส” ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จสินก่อน
เปิดภาคเรียนปีการศึกษาถดัไป โดยอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียนได ้  

12.4 การเปลียนผล “มผ” 
        กรณีทีผูเ้รียนไดผ้ล “มผ” ครูผูส้อนตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือ
ไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ดาํเนินการใหเ้สร็จภายในภาคเรียนนนัๆ ยกเวน้มีเหตุ
สุดวิสยัใหข้ยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 

ข้อ 13    การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพือแกไ้ขขอ้บกพร่อง  กรณีทีผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ

เจตคติ/คุณลกัษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  ครูผูส้อนตอ้งจดัสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
สอนตามปกติ เพือพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดไว ้ เป็นการใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียน
ไดรี้ยนรู้และพฒันา  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การสอนซ่อม
เสริมสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี 

13.1 ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพืนฐานไม่เพียงพอทีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานนั ควรจดัการ 
สอนซ่อมเสริม ปรับความรู้ /ทกัษะพืนฐาน 
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13.2 ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ /คุณลกัษณะ ที 
กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัในการประเมินผลระหวา่งเรียน 

13.3 ผูเ้รียนทีไดร้ะดบัผลการเรียน “0”   ใหจ้ดัการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแกต้วั 
13.4 กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น สามารถจดัซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพือแกไ้ขผลการเรียน 

ข้อ 14    การเลอืนชัน 
 เมือสินปีการศึกษา  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเลือนชนั เมือมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 
 14.1 รายวิชาพนืฐานและรายวิชาเพิมเติมไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 14.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไป ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนและ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น”  
ทุกกิจกรรม 

 14.3 ระดบัผลการเรียนเฉลียในปีการศึกษานนัไม่ตาํกวา่ 1.00  
          ทงันี  รายวิชาใดทีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ใหค้รูผูส้อนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในภาค

เรียนถดัไป  ทงันีสาํหรับถาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 
ข้อ 15    การเรียนซําชัน 
 ผูเ้รียนทีไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน ให้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ พิจารณาใหเ้รียนซาํชนัได ้ ทงันีใหค้าํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั และใหน้าํเกณฑก์ารเลือนชนัมาประกอบการพจิารณาดว้ย  การเรียนซาํชนั มี 2 
ลกัษณะ คือ  

15.1 ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉลียในปีการศึกษานนัตาํกวา่ 1.00 และมีแนวโนม้วา่จะเป็น 
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน 

15.2 ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึงหนึงของรายวชิาทีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานนั 
        ทงันี  หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหนึง  หรือทงั 2 ลกัษณะ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 

งานวิชาการพจิารณา หากเห็นวา่ไม่มีเหตุอนัสมควรกใ็หซ้าํชนั โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่แทน 
หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซาํชนั ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาที
กาํหนด 

หมวดท ี3 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

 ข้อ 16 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
      16.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพมิเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน  

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 18 หน่วยกิต  
      16.2 ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพนืฐาน  

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วยกิต  
      16.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดบั “ผา่น” ขึนไป 
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      16.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ขึนไป 
      16.5 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 

 ข้อ 17 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
17.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 41 

 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 36 หน่วยกิต  
17.2 ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 41 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต  
17.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบั “ผา่น” ขึนไป 
17.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั “ผา่น” ขึนไป 
17.5 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น” ทุกกิจกรรม 

หมวด 4 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

ข้อ 18 แนวปฏิบติัและรายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน 
 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนไดใ้นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่  การยา้ยสถานศึกษา  การ

เปลียนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การออกกลางคนั  และการขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนียงัสามารถเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
อืนๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ  การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นตน้ 

การเทียบโอนผลการเรียนตอ้งดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  หรือตน้ภาคเรียนทีโรงเรียน 
รับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน  ทงันี  ผูเ้รียนทีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนืองในโรงเรียน 
อยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน โดยมีการกาํหนดรายวิชา จาํนวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 
1)  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษาและเอกสารอืนๆ ทีใหข้อ้มูลแสดงความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
2)  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผูเ้รียน โดยการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ ทงัภาคความรู้และภาคปฏิบติั 
3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง 
      การเทียบโอนผลการเรียนใหค้ณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนดาํเนินการโดยมีแนวทางในการเทียบ

โอน  ดงันี 
  1)  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอืน ใหน้าํรายวิชาหรือหน่วยกิตทีมีมาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค/์เนือหาทีสอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้
ระดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

  2)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ใหพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน  
(ถา้มี) โดยใหมี้การประเมินดว้ยเครืองมือทีหลากหลาย  และใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียโอน 
     3)  กรณีการเทียบโอนนกัเรียนทีเขา้โครงการแลกเปลียนต่างประเทศ ใหด้าํเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชนัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน 
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    ทงันี  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการเรืองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขนัพืนฐาน  และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ระดบัตาํกวา่
ปริญญา  ประกาศ  ณ  วนัที  10 ตุลาคม พ.ศ.  2540 และแนวปฏิบติัทีเกียวกบัการ 
เทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ซึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน (สิงหาคม 2549) โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี 
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แนวปฏิบตัิการเทยีบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

แนวทาง 
การพจิารณา 

การเทยีบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร
ระยะสัน  หลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์

การทาํงาน  การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษาตาม
หลกัสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

วธิีปฏิบตัิใน
การเขา้ชนั
เรียน 
 

1. เทียบโอนรายวชิา/สาระ/กิจกรรมที
ผา่นการตดัสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมไดท้งัหมดและจดัเขา้ชนั
เรียนต่อเนืองจากทีเรียนอยูเ่ดิม เช่น  จบ 
ป.1  จดัเขา้ชนัเรียน  ป.2  สถานศึกษาอาจ
ประเมินบางรายวชิาทีจาํเป็นเพือการ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
ตดัสินผลการเรียนใหป้ระเมินตามเกณฑ์
ทีสถานศึกษากาํหนด  หากไม่ผา่นตาม
เกณฑใ์หล้งทะเบียนเรียนเพิมเติม 

เทียบโอนหมวดวชิา/สาระ/กิจกรรมที
ผา่นการตดัสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิม 
1. เรียนผา่นอยา่งนอ้ย 3 หมวดวิชา  จดั
ใหเ้รียนปีที 2  ของระดบัชนัและ
ลงทะเบียนเรียนต่อไปตามปกติ 
2. เรียนผา่นอยา่งนอ้ย  6 หมวดวิชา  
จดัใหเ้รียนปีที 3 ของระดบัชนัและ
ลงทะเบียนเรียนต่อในรายวิชาที
จาํเป็นตอ้งเรียนเพือใหค้รบตามเกณฑ์
การจบระดบัชนัตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ทีรับเขา้เรียน 

1. ใหน้าํผลการวดัและประเมิน
ของเขตพืนทีการศึกษามา
ประกอบการพิจารณา 
2. ใหส้ถานศึกษาประเมิน
ความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์
เพือการจดัเขา้ชนัเรียน 

พิจารณาความรู้ ทกัษะ  
ประสบการณ์ทีขอเทียบโอนวา่
ตรงกบัรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด  
จึงทาํการประเมิน  หากปรากฏวา่
ชือไม่ตรงกบัทีปรากฏใน
โครงสร้างหลกัสูตรใหก้าํหนด
และบรรจุชือนนัไวใ้นหลกัสูตร 

1. สาํเร็จการศึกษาภาคเรียนใด  ชนัปี
ใด  ใหพ้ิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อ
ภาคเรียน ปีต่อปี  โดยนาํพืนความรู้
สามญัเดิมมาประกอบการพจิารณา
หรืออาจประเมินเพิมเติมเพือ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
เทียบโอนเนืองจากยงัไม่ตดัสินผลการ
เรียนใหป้ระเมินตามเกณฑท์ี
สถานศึกษากาํหนด 

จาํนวนหน่วย
กิต/หน่วยการ
เรียน/หน่วย
นาํหนกั 

พิจารณาแลว้เห็นวา่เทียบโอนผลการ
เรียนไดจ้าํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแลว้เห็นวา่เทียบโอนผลการ
เรียนไดจ้าํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา
ใหม่ 

จาํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท์ีสถานศึกษาใหม่
กาํหนด 

ใหจ้าํนวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑข์องสถานศึกษา
ใหม่  สาํหรับกิจกรรมไม่ให้
จาํนวนหน่วย 

จาํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง
หลกัสูตรของสถานศึกษาทีรับเขา้เรียน 

ผลการเรียน/
ผลการ
ประเมิน 

ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษาเดิม ไม่ตอ้งใหผ้ลการเรียนในรายวชิา/
สาระ/กิจกรรมทีไดจ้ากการเทียบโอน 
 

ยอมรับผลการประเมินของเขต
พืนทีมาเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณา 

ผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์ใหเ้ป็นไปตามที
สถานศึกษาใหม่กาํหนด 

ผลการประเมินเพิมเติมใหเ้ป็นไป
ตามทีสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนกาํหนด 
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แนวทาง 
การพจิารณา 

การเทยีบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร
ระยะสัน  หลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์

การทาํงาน  การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษาตาม
หลกัสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

การบนัทึกผล
การเรียนใน
ใบแสดงผล
การเรียน 
 

1. ไม่ตอ้งนาํรายวชิาและผลการเรียนเดิม
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบใบแสดงผล
การเรียนเดิมไวก้บัใบแสดงผลการเรียน
ใหม่  และบนัทึกจาํนวนหน่วยทีไดร้ับ
การเทียบโอนตามโครงสร้างหลกัสูตร
ของสถานศึกษาเดิมไวใ้นช่องหมายเหตุ 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
ตดัสินผลการเรียนและไดร้ับการประเมิน
ใหน้าํผลการประเมินกรอกในช่องหมาย
เหตุ 

ไม่ตอ้งนาํหมวดวชิาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และบนัทึก
จาํนวนหน่วยทีไดร้ับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ไวใ้นช่องหมายเหตุ 

ไม่ตอ้งนาํรายวชิาผลการ
เรียนรู้/ผลการวดัและประเมิน
เดิมของเขตพืนทีกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบ
เอกสารเดิมไวก้บัใบแสดงผล
การเรียนใหม่และบนัทึกขอ้มูล
และจาํนวนหน่วยทีไดร้ับการ
เทียบโอนไวใ้นช่องหมายเหตุ 

นาํผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์กรอกในใบ
แสดงผลการเรียน 

1. ใหก้รอกรายชือและจาํนวนหน่วยตาม
รายวชิาของสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนใน
ใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาทีเขา้
เรียนและแนบใบแสดงผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาทีรับเขา้
เรียนไวด้ว้ยกนัและบนัทึกผลการเทียบ
โอนไวใ้นช่องหมายเหตุ 
2. รายวชิาทียงัไม่ไดต้ดัสินผลการเรียน
และสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนได้
ประเมินผลการเรียนแลว้ใหน้าํผลการ
ประเมินกรอกไวใ้นช่องหมายเหตุ 

การคิดผลการ
เรียนเฉลีย 

การคิดผลการเรียนเฉลียใหน้าํผลการ
เรียนและจาํนวนหน่วยจากสถานศึกษา
เดิมมาคิดรวมกบัผลการเรียนและจาํนวน
หน่วยทีไดจ้ากการเรียนในสถานศึกษา
ใหม่  และคิดผลการเรียนเฉลียรวมตลอด
ระดบัการศึกษา 

การคิดผลการเรียนเฉลียใหค้ิดจาก
รายวชิาทีมีจาํนวนหน่วยและระดบัผล
การเรียนทีไดเ้รียนในสถานศึกษาใหม่ 

การคิดผลการเรียนเฉลีย  ใหค้ิด
จากรายวชิาทีไดจ้ากการเรียน
ในสถานศึกษาใหม่  โดยนาํผล
การประเมินของเขตพืนทีทีมี
ระดบัผลการเรียนมาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉลีย  ใหค้ิด
จากรายวชิาทีไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่  โดยไม่ตอ้งนาํ
ผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์มาคิดรวม 

1. ใหค้ิดผลการเรียนเฉลียจากรายวชิาทีมี
จาํนวนหน่วยและระดบัผลการเรียนทีได้
จากการเรียนในสถานศึกษาใหม่ 
2. รายวชิาทียงัไม่ไดต้ดัสินผลการเรียน
จากหลกัสูตรต่างประเทศทีสถานศึกษาที
รับเขา้เรียนไดป้ระเมินแลว้  และไดร้ะดบั
ผลการเรียนใหน้าํมาคิดผลการเรียนเฉลีย
รวมกบัผลการเรียนทีไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาทีรับเขา้เรียนตลอดระดบั
การศึกษา 
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หมวดท ี 5 
การรายงานผลการเรียน 

 

ข้อ 19 แนวปฏิบัติและรายละเอยีดการรายงานผลการเรียน 
        การรายงานผลการเรียนเป็นการสือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียน  ซึงโรงเรียนตอ้งสรุปผลการประเมิน  และจดัทาํเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ  หรือ
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครัง 

     การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนทีสะทอ้นมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใหง้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ทาํหนา้ทีรายงานผลการเรียนของผูเ้รียนใหเ้ป็นไป
ตามรายละเอียดต่างๆ  ดงันี 

19.1  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
1)  เพือแจง้ใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งทราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2)  เพือใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม และพฒันาการ 

เรียนของผูเ้รียน 
            3) เพือใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียน กาํหนดแนวทางการศึกษา 

และการเลือกอาชีพ 
                         4)  เพือเป็นขอ้มูลใหผู้เ้กียวขอ้งใชใ้นการออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน
หรือวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน 
             5)  เพอืเป็นขอ้มูลสาํหรับโรงเรียน เขตพืนทีการศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดั ใชป้ระกอบในการกาํหนด
นโยบายวางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
      19.2 ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  1)  ขอ้มูลระดบัชนัเรียน  ประกอบดว้ย  เวลามาเรียน  ผลการประเมินความรู้ความสามารถ  พฤติกรรม
การเรียน  ความประพฤติ  และผลงานในการเรียนของผูเ้รียน  เป็นขอ้มลูสาํหรับรายงานใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ผูเ้รียน  
ผูส้อน  และผูป้กครอง  ไดรั้บทราบความกา้วหนา้  ความสาํเร็จในการเรียนของผูเ้รียน  เพือนาํไปใชใ้นการวางแผนกาํหนด
เป้าหมายและวิธีการในการพฒันาผูเ้รียน 
                2)  ขอ้มูลระดบัโรงเรียน  ประกอบดว้ย  ผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  
กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ผลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน  เพือ
ใชเ้ป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้รียน  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีวดั  การตดัสินการเลือนชนัและการซ่อมเสริมผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่องใหผ้า่นระดบัชนั  และเป็นขอ้มูลในการออก
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
     3) ขอ้มูลระดบัเขตพืนทีการศึกษา ไดแ้ก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินที
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจดัทาํขึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาํคญัในระดบัชนัทีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพ
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ระดบัชาติ เป็นขอ้มูลเกียวขอ้งทีใชว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพอืใหเ้กิดการยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียนและโรงเรียน 
    4)  ขอ้มูลระดบัชาติ  ไดแ้ก่  ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินทีเป็นมาตรฐาน
ระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสาํคญัในชนัมธัยมศึกษาปีที 3  และชนัมธัยมศึกษาปีที  6  ซึงดาํเนินการโดยหน่วยงาน
ระดบัชาติ  เป็นขอ้มูลทีผูเ้กียวขอ้งใชว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาในส่วนทีเกียวขอ้ง  เพือใหเ้กิดการ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียน  โรงเรียน  ทอ้งถิน  เขตพืนทีการศึกษา  และประเทศชาติ  รวมทงั
นาํไปรายงานในเอกสารหลกัฐานการศึกษาของผูเ้รียน 
     5)  ขอ้มูลพฒันาการของผูเ้รียนดา้นอืนๆ  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาการทางดา้นร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และพฤติกรรมต่างๆ  เป็นขอ้มูลส่วนหนึงของการแนะแนวและจดัระบบการดูแลช่วยเหลือ  เพือ
แจง้ใหผู้เ้รียน  ผูส้อน  ผูป้กครอง  และผูเ้กียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล  โดยผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบแต่ละฝ่ายนาํไปใชป้รับปรุง
แกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดพฒันาการอยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  รวมทงันาํไปจดัทาํเอกสารหลกัฐานแสดงพฒันาการของ
ผูเ้รียน 

          19.3 ลกัษณะข้อมูลสําหรับการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียน  สามารถเลือกลกัษณะขอ้มูลสาํหรับการรายงานไดห้ลายรูปแบบ ให ้

เหมาะสมกบัวธีิการรายงาน  และสอดคลอ้งกบัการใหร้ะดบัผลการเรียนในแต่ละระดบัการศึกษา  โดยคาํนึงถึง
ประสิทธิภาพของการรายงานและการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ของผูรั้บรายงานแต่ละฝ่ายลกัษณะขอ้มูลมีรูปแบบ  ดงันี 
  1) รายงานเป็นตวัเลข ตวัอกัษร คาํ หรือขอ้ความทีเป็นตวัแทนระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทีเกิด
จากการประมวลผล สรุปตดัสินขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่   
              (1)  คะแนนทีไดก้บัคะแนนเตม็ 
              (2)  คะแนนร้อยละ 
              (3)  ระดบัผลการเรียน “0-4” (8 ระดบั) และเงือนไขของผลการเรียน ไดแ้ก่ “ผ” “มผ”  “ร”  “มส” 
          (4)  ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยยีม”  “ดี” “ผา่น” 
                       (5)  ผลการตดัสินผา่นระดบัชนั “ผา่น”  “ไม่ผา่น” 
      2) รายงานโดยใชส้ถิติ เป็นการรายงานจากขอ้มูลทีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือขอ้ความใหเ้ป็นภาพ
แผนภูมิหรือเสน้พฒันาการ ซึงจะแสดงใหเ้ห็นพฒันาการความกา้วหนา้ของผูเ้รียนวา่ดีขึนหรือควรไดรั้บการพฒันาอยา่งไร 
เมือเวลาเปลียนแปลงไป 
    3) รายงานเป็นขอ้ความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพทีผูป้ระเมินสงัเกตพบ เพือรายงานให้
ทราบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสมัฤทธิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั และบุคลิกภาพ
อยา่งไร เช่น 
  (1) ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเองสูง  ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 
  (2) ผูเ้รียนสนใจอ่านเรืองต่างๆ  หลากหลายประเภท  สามารถสรุปใจความของเรืองไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
  (3)ผูเ้รียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีน่าพอใจ  แต่ควรมีการพฒันาดา้นการเขียน  โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองในการฝึกหรือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเขียนสูงขึน 
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19.4 เป้าหมายการรายงาน 
การดาํเนินการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ย  บุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกนั   

พฒันาผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม  ใหมี้ความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ โดยผูมี้
ส่วนเกียวขอ้งควรไดรั้บการรายงานผลการประเมินของผูเ้รียนเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการดาํเนินงาน  ดงันี 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
ผูเ้รียน - ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียน  รวมทงัพฒันาการทางร่างกาย  

อารมณ์  สงัคมและพฤติกรรมต่างๆ  ของตน 
- วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
- แสดงผลการเรียน  ความรู้ความสามารถ  และวฒิุการศึกษาของตน 

ผูส้อน - วางแผนและดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน 
- ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

ครูวดัผล - ตรวจสอบความถูกตอ้งในการประเมินผลของผูส้อน/ผูเ้รียน 
- พฒันาระบบ  ระเบียบ  และแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน - จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว - ใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวิชาการและคณะกรรมการอืน ๆ 

- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการเรียนของผูเ้รียน 
- พฒันาแนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ผูบ้ริหารโรงเรียน - พิจารณาตดัสินและอนุมติัผลการเรียนของผูเ้รียน 
- พฒันากระบวนการจดัการเรียนของโรงเรียน 
- วางแผนการบริหารจดัการศึกษาดา้นต่างๆ  

ผูป้กครอง - รับทราบผลการเรียนและพฒันาการของผูเ้รียน 
- ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียนของผูเ้รียน รวมทงัการดูแลสุขภาพอนามยั  
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพฤติกรรมต่างๆ  ของผูเ้รียน 
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพใน
อนาคตของผูเ้รียน 

ฝ่าย/หน่วยงานทีมีหนา้ทีตรวจสอบ
รับรองความรู้และวฒิุการศึกษา/
สถานศึกษา 

- ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนและวฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
- เทียบระดบั/วฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
- เทียบโอนผลการเรียน 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา/
หน่วยงานตน้สงักดั 

- ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา  นิเทศ  
ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีมีผลการ
ประเมินตาํกวา่ค่าเฉลียของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
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19.5 วธีิการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียนใหผู้เ้กียวขอ้งรับทราบ  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 

1)  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลกัฐานการศึกษา ไดแ้ก่ 
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1) 
(2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2) 
(3)  แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
(4)  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา 
(5)  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
(6)  ใบรับรองผลการเรียน 
(7)  ระเบียนสะสม 

  ขอ้มูลจากแบบรายงาน  สามารถใชอ้า้งอิง  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนได ้
   2)  การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ สามารถรายงานไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 
    (1)  รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
    (2)  วารสาร/จุลสารของโรงเรียน 
    (3)  จดหมายส่วนตวั 
    (4)   การใหค้าํปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
    (5)   การใหพ้บครูทีปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 

(6) การใหข้อ้มูลทางอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
19.6 ระยะเวลาในการรายงาน 
 1)  การรายงานการประเมินระดบัชนัเรียนและการประเมินระดบัโรงเรียน ใหร้ายงาน 

ใหผู้เ้กียวขอ้งทราบภายในภาคเรียนนนัหรืออยา่งชา้ภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป  สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งรายงาน
ใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 
   2)  การรายงานการประเมินระดบัเขตพนืทีการศึกษา และการประเมินระดบัชาติ ใหร้ายงานตาม
ความเหมาะสม โดยยดึหลกัการรายงานใหเ้ร็วทีสุดภายหลงัการประเมินแต่ละครัง เพือใหก้ารรายงานเกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพในการนาํไปใชสู้งสุด 
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หมวดท ี 6 
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 
   ข้อ  20 แนวปฏิบติัและรายละเอียดการจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

              เอกสารหลกัฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสาํคญัทีโรงเรียนตอ้งจดัทาํขึนเพือใชใ้นการดาํเนินงานในดา้น
ต่างๆ  ของการจดัการศึกษา  ดงันี 
  1)  บนัทึกขอ้มูลในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแ้ก่ แบบบนัทึกผลการ
เรียนประจาํรายวิชา 
  2)  ติดต่อสือสาร รายงานขอ้มูล และผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
ระเบียนสะสม 
  3)  จดัทาํและออกหลกัฐานแสดงวฒิุและ/หรือรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ระเบียนแสดงผลการ
เรียน ประกาศนียบตัร แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม   พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึนพนืฐาน 
  พทุธศกัราช  2551 กาํหนดเอกสารหลกัฐานการศึกษาทีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1)  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
  2)  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีโรงเรียนกาํหนด 
 เอกสารแต่ละประเภทมีวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการดาํเนินการ  ดงันี 
    20.1 เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  
         เป็นเอกสารทีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบั  เพือใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  ยนืยนัและ
รับรองผลการเรียนของผูเ้รียน  โรงเรียนตอ้งใชแ้บบพิมพข์องกระทรวงศึกษาธิการและดาํเนินการจดัทาํตามที
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  ไดแ้ก่  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ประกาศนียบตัร (ปพ.
2) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
เป็นเอกสารสาํหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย 

พิทยาคม  พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  2551  ไดแ้ก่  ผลการเรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และผล
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โรงเรียนจะตอ้งจดัทาํและออกเอกสารนีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล  เมือผูเ้รียนจบ
การศึกษาแต่ละระดบัหรือเมือผูเ้รียนออกจากโรงเรียนทุกกรณี  เพือใชแ้สดงผลการเรียนในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย
พิทยาคม  พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  2551 

2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2)   
เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาทีมอบใหแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัและผูส้าํเร็จการศึกษา 

ขนัพืนฐานของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เพือรับรองศกัดิและสิทธิของผูส้าํเร็จการศึกษาตามวฒิุแห่งประกาศนียบตัรนนั 
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3) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
เป็นเอกสารสาํหรับอนุมติัการจบการศึกษาของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  

พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  ของผูเ้รียนในแต่ละรุ่นการศึกษา  โดย
บนัทึกรายชือและขอ้มูลทางการศึกษาของผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชนัมธัยมศึกษาปีที  3)  และผูจ้บการศึกษาขนัพืนฐาน  
(ชนัมธัยมศึกษาปีที 6)  ใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับตดัสินและอนุมติัผลการเรียนใหผู้เ้รียนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา  และใชใ้นการ
ตรวจสอบยนืยนั  และรับรองความสาํเร็จและวฒิุการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป  รายละเอียดการ
ดาํเนินการเกียวกบัเอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบทา้ยระเบียบ) 

20.2  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทโีรงเรียนกาํหนด 
     เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกพฒันาการ  ผลการเรียนรู้  และขอ้มูลสาํคญั 

เกียวกบัผูเ้รียน  เช่น  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผล
การเรียน  และเอกสารอืนๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้
   

 1)  แบบบันทกึผลการเรียนประจํารายวชิา 
       เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือใหผู้ส้อนใชบ้นัทึกขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  และใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา  
เอกสารนีจดัทาํเพือบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายหอ้ง 
       เอกสารบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา  นาํไปใชป้ระโยชน์ดงันี 
        (1) ใชเ้ป็นเอกสารเพือดาํเนินงานของผูส้อนแต่ละคนในการวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนแต่
ละรายวิชา รายหอ้ง 
        (2) ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอ้มูลเกียวกบัวิธีการและกระบวนการวดั
และประเมินผลการเรียน 
        (3) เป็นเอกสารทีผูบ้ริหารโรงเรียนใชใ้นการอนุมติัผลการเรียนประจาํภาคเรียน/ปีการศึกษา 
   

 2)  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
           เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้  และพฒันาการดา้นต่าง 
ๆ ของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑก์ารตดัสินการผา่นระดบัชนัของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  
2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 รวมทงัขอ้มูลดา้นอืนๆ ของผูเ้รียนทงัทีบา้นและ
โรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล สาํหรับสือสารใหผู้ป้กครองของผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บทราบผลการเรียนและพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน และร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง 
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3)  ใบรับรองผลการเรียน 
        เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือรับรองสภาพความเป็นผูเ้รียนในโรงเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูห่รือ
รับรองผลการเรียน  หรือวฒิุของผูเ้รียนเป็นการชวัคราวตามทีผูเ้รียนร้องขอ  ทงักรณีทีผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
หรือเมือจบการศึกษาไปแลว้  แต่กาํลงัรอรับหลกัฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นตน้ 
       ใบรับรองผลการเรียนมีอายกุารใชง้านชวัคราว  โดยปกติประมาณ  30  วนั  ซึงผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้
เป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรเขา้ทาํงาน  หรือเมือมีกรณีอืนใดทีผูเ้รียนแสดง
คุณสมบติัเกียวกบัวฒิุความรู้  หรือสถานภาพการเป็นผูเ้รียนของตน 
   

4)  ระเบียนสะสม 
       เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มูลเกียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  เป็น
รายบุคคลอยา่งต่อเนือง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ระเบียนสะสมใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชนใ์นการแนะแนวทาง
การศึกษาและประกอบอาชีพของผูเ้รียน การพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตวัของผูเ้รียน และผลการเรียนตลอดจน
รายงานกระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งโรงเรียนกบับา้น และใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบคุณสมบติั
ของผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
   

ประกาศ  ณ  วนัที  1   เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.  2558 
         

                                 
 

                          ( นายเยยีม   ธรรมบุตร ) 
                                                                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

*********************************** 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๔๔ ขอ้ ๙ กาํหนดใหมี้คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มวชิา อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงาน
วิชาการ แต่งตงัโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว จึงแต่งตงัคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายละเอียด ดงันี 

๑. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑.๑  นางพวงเพชร โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 

  ๑.๒. นางระพพีรรณ พรมสาร ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๓ นางวรัาภรณ์    อ่อนสนิท ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๔ นางสาวธนาวรรณ สานุสนัต ์ ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๕ นางจนัทร์เพญ็ ทนัพรม  ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๖ นางมยรีุ  บุญพบ  ครู   อนุกรรมการ 

๑.๗ นายนรินทร์  แขง็ขนัธ์ ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.๑ นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒นางดาวเรือง    ยพุิน  ครู   อนุกรรมการ 

  ๒.๓ นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์ ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๔ นายสาํรอง  ปักปิน  ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวแจ่มจนัทร์ พลบาํเรอ ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวนนัทิยา สีหะวงษ ์ ครู   อนุกรรมการ 

๒.๗ นางพิชญานุช ศรีคราม  ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวจิตรทิวา   นามวงษ ์ ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
๓.๑.  นายสวรรค ์ ศรีประใหม หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 

  ๓.๒. นายถนอม      แกว้แดง  ครู   อนุกรรมการ 
  ๓.๓ นางประนอง   โพธิวฒัน ์ ครู   อนุกรรมการ 
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  ๓.๔. นางดวงกาญจน์   เครืองจาํปา ครู   อนุกรรมการ 
  ๓.๕. นางศิริจนัทร์   แกว้แดง  ครู   อนุกรรมการ 
  ๓.๖. นายผจญภยั เครืองจาํปา ครู   อนุกรรมการ 

๓.๗. นายนิยม   เหล่าโคตร  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๘. นายขนุพล   พวงพนัธ์  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๙. นางสาวอินทร์    สีหะวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๑๐. นางทิวาพร    จนัทร์หมืน  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๑๑. นางสาวกนัยาณี  บุญเหลือม   ครู   อนุกรรมการ 
๓.๑๒. นางสาวอรทยั  วรรณวฒัน ์ ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
๔.๑. นายสายนัต ์  ดวงเนตร  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒.นางสาวจตุพร  แกว้พวง  ครู   อนุกรรมการ 
 ๔.๓. นางสาวอลิษา นามวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๔.๔. นางสาวพิมพพ์รรณ  บุษบงก ์ ครู   อนุกรรมการ 
๔.๕. นางสาวรวิรัศมิ  วนัลิโก  ครู   อนุกรรมการ 
๔.๖. นางสาวอรทยั  สุราวธุ  ครูพนกังานราชการ อนุกรรมการ 
๔.๗. นางสาวศรีสง่า   แถวปัตถา    ครู   อนุกรรมการ 
๔.๘. นางสาวอรดี   ปัชชาบุตร    ครูอตัราจา้ง  อนุกรรมการ 
๔.๙. นางสาวจิราพร  พรมดี  ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๕.๑.  นางอมัพร  สีหะวงษ ์ หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒. นายเฉลียว     บุษบงก ์  ครู   อนุกรรมการ 

  ๕.๓. วา่ทีร้อยตรีปิยะ   อามาตร  ครู   อนุกรรมการ 
  ๕.๔.  นางณฐพร   ทพัวงศ ์  ครู   อนุกรรมการ 
  ๕.๕. นายรุจิภาส   ดวงสูงเนิน  ครูอตัราจา้ง  อนุกรรมการ 

๕.๖. นางสาวจาํนงค ์  พิบูลย ์  ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๖.๑. วา่ทีร้อยตรีสุวิช   บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
  ๖.๒. นายประเสริฐ  สายลุน  ครู   อนุกรรมการ 
  ๖.๓. นายปรเมศร์   บุบผาวลัย ์  ครู   อนุกรรมการ 
  ๖.๔. นางสาวสุทธิวรรณ กองจนัทา ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

7. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๗.๑.  นายอาคม   กองธรรม  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
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๗.๒. นายอุดม    ประสาร  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๓. นายอุดม ยพุิน   ครู   อนุกรรมการ 
๗.๔.  นางจนัทร์อรุณ    ไกรวฒันกรณ์ ครู   อนุกรรมการ 
๗.๕. นางชุดาภา  เงาศรี  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๖. นายทองสา   องัคะสี  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๗.นายสมพร จนัทร์หมืน  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๘.นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์ ครู   อนุกรรมการ 
๗.๙.นางสาวนิภาพร จนัทภกัดิ ครู   อนุกรรมการ 
๗.๑๐.นายธราธิป   ชยัชาญ  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๑๑.นายกิตติ   สุนทรกลุภทัร  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๑๒.นายประมูล   นามวชิา  ครูพนกังานราชการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

8. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๘.๑. นางทิพวรรณ  บริสยั  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒. นางบุญเลิศ   สายลุน  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๓. นานางอภิวรรณ   แพสุพฒัน ์   ครู   อนุกรรมการ 
๘.๔. นางธญันน   สุมาลี  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๕.นางเด่นฟ้า แกว้ภกัดี  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๖.นางรุ่งนภา    สีหะวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๗.นางสาวสุรียพ์ร   บุษบงก ์  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๘.นางสาวอรอุมา   ไพรพฤกษ ์  ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

9. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๙.๑.  นางเรณู     สีหะวงษ ์  หวัหนา้   ประธานอนุกรรมการ 

               ๙.๒.  นายประเสริฐ   สายลุน              ครู   อนุกรรมการ 
๙.๓.  นางอมัพร   สีหะวงษ ์               ครู   อนุกรรมการ 
๙.๔.  นางดาวเรือง  ยพุิน                ครู   อนุกรรมการ 
๙.๕.  นางชุดาภา  เงาศรี                 ครู   อนุกรรมการ 
๙.๖.  นายนิยม  เหล่าโคตร                ครู   อนุกรรมการ 
๙.๗.  วา่ที ร.ต.สุวิช  บุษบงก ์              ครู   อนุกรรมการ 
๙.๘.  นางดวงกาญจน์  เครืองจาํปา     ครู   อนุกรรมการ 
๙.๙.  นางมยรีุ   บุญพบ                ครู   อนุกรรมการ 
๙.๑๐.  นางสาวอินทร์   สีหะวงษ ์       ครู   อนุกรรมการ 
๙.๑๑.  นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๙.๑๒.  นาสาวศรีสง่า    แถวปัดถา        ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มีหนา้ที   
๑. กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร และพฒันาหลกัสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 
๒. ดาํเนินการพฒันาการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทีสุดและการวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา

ต่าง ๆ เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีแสดงความสามารถทีแทจ้ริงของนกัเรียน 
๓. พฒันาแผนการสอนรายวิชาทีเป็นมาตรฐานกลาง เพือใหผู้ส้อนสามารถปรับใชต้ามความเหมาะสมและให้

การสอนนาํไปสู่การเรียนรู้มากทีสุด 
๔. พฒันาสือการเรียนรู้ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทีสุด 
๕. กาํหนดแนวทางพฒันาเครืองมือ และกาํกบั ติดตามการดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาทีกาํหนด 
๖. วิเคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
๗. ดาํเนินการวิจยัการศึกษาในชนัเรียนเพือแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 
๘. นิเทศภายใน แลกเปลียนประสบการณ์การดาํเนินงานเพอืพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน 
๙. รวบรวมขอ้มลูเพือการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรรายวิชาและการจดักระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน

ตรวจสอบและประเมินการบริหารหลกัสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนทีผา่นมาและวางแผนพฒันาการบริหาร
หลกัสูตรในภาคเรียนต่อไป 

๑๐. รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการบริหาร
หลกัสูตรของกลุ่มวิชาโดยเนน้ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขนั
พืนฐาน และผูเ้กียวขอ้ง 

๑๑. ใหมี้การประชุมคณะอนุกรรมการ อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ ครัง 
๑๒. ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
   
 
              (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

************************************** 
     ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๘ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันี 

๑. นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๒. นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๓. นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๔. นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๕. นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๖. นางอมัพร   สีหะวงษ ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๗. วา่ทีร้อยตรีสุวชิ  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๘. นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๙. นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นางเรณู  สีหะวงษ ์   งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ที     
 ๑.    กาํหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการวดัและประเมินผล เกณฑก์ารประเมิน แนวทางการปรับปรุง แกไ้ข
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

๒. พิจารณาตดัสินผลการประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษารายภาค และการผา่นระดบัชนั 
๓. จดัระบบปรับปรุง แกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา ดว้ยวิธีการอนัเหมาะสมและส่งต่อขอ้มูล

เพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       
 
 
              (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

******************************* 
    ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๘ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดงันี 

๑.๑ นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๑.๓นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๑.๔นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๕นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๑.๖นางอมัพร   สีหะวงษ ์   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๑.๗วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๑.๘นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๑.๙นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๐นางเรณู  สีหะวงษ ์   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นายนิยม  เหล่าโคตร  หวัหนา้งานวดัผล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที ๑.    กาํหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการวดัและประเมินผล เกณฑก์ารประเมิน แนวทางการปรับปรุง 
แกไ้ขการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมิน 

๒. พิจารณาตดัสินผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายภาค และการผา่นระดบัชนั 
๓. จดัระบบการปรับปรุง แกไ้ขการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ดว้ยวิธีการอนัเหมาะสม และส่งต่อ

ขอ้มูลเพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
           
 
          (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 

          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
   

 
คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

************************************ 
                ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๘ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดงันี 

๑.๑ นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๑.๓นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๑.๔นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๕นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๑.๖นางอมัพร   สีหะวงษ ์   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๑.๗วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๑.๘นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๑.๙นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๐นางเรณู  สีหะวงษ ์   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นายนิยม  เหล่าโคตร  หวัหนา้งานวดัผล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ที 
 ๑.    จดัทาํสาระ เครืองมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวชิา และกลุ่มสาระต่าง ๆ  

๒. ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหก้บัผูเ้รียนทีร้องขอ 
๓. ประมวลและตดัสินผลการเทียบโอน 
๔. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหค้วาม

เห็นชอบและเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาตดัสิน อนุมติัการเทียบโอน 
 ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      
             (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558 
   

 
คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 

************************************ 
               ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร ดงันี 

๑.๑ นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๑.๓นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๑.๔นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๕นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๑.๖นางอมัพร   สีหะวงษ ์   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๑.๗วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๑.๘นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๑.๙นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๐นางเรณู  สีหะวงษ ์   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการ 
๑.๑๑ นายนิยม  เหล่าโคตร  หวัหนา้งานวดัผล   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒.นางสาวพรนภาพรรณ    สีหะวงษ ์ เจา้หนา้ทีหลกัสูตรฯ       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    
หนา้ที 

๑. วางแผนการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
๒. กาํหนดและจดัทาํเครืองมือและวิธีการในการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
๓. ดาํเนินการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรเมือสินปีการศึกษา 
๔. สรุปและรายงานผลการประเมินการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
       ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
                          สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

 
 
          (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 


