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คำนำ 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นำไปสู่การพัฒนามาตรฐาน
กาเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู ้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีควารู้ ความสามารถ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบาย สพม. 2 เมืองหลวงการศึกษายกกำลัง 2 และ
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ตามเป้าหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน 
โดยทุกภาคส่วน  
 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
รายวิชาอื่นจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาใช้เป็น
กรอบในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เป็นผู้ประพฤติดีและ
มีความรู้ รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด รวมถึงแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างราย
ภาคเรียน และคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ทำให้
หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมตามความต้องการของท้องถิ่น 
ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตรโรงเรียมัธยมวัดหนองจอก จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้ 
ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องต้องร่วมรับผิดชอบ โดยการร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง ในการวางแผน
ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียมัธยมวัดหนองจอก ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้   
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
_____________________________________________________ 

 อนุสนธิสัญญาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 30/2561 เรื่อง
ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี และ สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สั ่ง ณ วันที่ 
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ  
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น อาศัยอำนาจตามความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที ่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการ   
ใช้หลักสูตรการเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบ
การวัดและประเมินผล โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หลักสูตรการมีงานทำระหว่างเรียน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา โรงเรียนจึงได้พัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามคำสั่ง  กระทรวงศึกษาธิการและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2566 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 

(นายวิรัช อินทรัตน์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

(นายสมศักดิ์  แสวงการ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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วิสัยทัศน ์    
 “โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล ของชุมชนหนองจอก”   
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อความ
แตกต่างระว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชน 
 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่

สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างของผู้เรียน ชุมชน และสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2566 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังนี้  

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารและ 
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา  
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง 
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ  
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน  สังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม  ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ  
 9. เป็นเลิศวิชาการ  10. สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
 11. ล้ำหน้าทางความคิด  12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
 13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ  
 7. การงานอาชีพ  8. ภาษาต่างประเทศ  
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ  
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์เมื่อจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง 
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ง 
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ  
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ 
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึง  
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วย  
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  
 1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)  
 2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) 
หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
ต 2.2 ม.4-6/3  
  ม.4-6/3  ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3  
  2.2  สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2  
  ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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สาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะและ  

วัฒนธรรม การใช้ภาษา  
เพ่ือการสื่อสาร ความชื่นชม  
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

  คณิตศาสตร์ : การน าความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต 
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  
การน าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใการศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ และ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

  ภาษาต่างประเทศ :  
ความรู้ ทักษะ เจตคติ  
และวัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :  
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลก อย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี 
ศรัทธาใน หลักธรรม ของศาสนา  
การเห็นคุณค่าของทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

สุขศึกษาและพลศึกษา :  
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการ 
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัย 
ของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและ
ปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ 
อย่างถูกวิธีและ ทักษะในการด าเนินชีวิต 

การงานอาชีพ : ความรู้ ทักษะ  
และเจตคติในการท างาน การจัดการ 
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ  
และการใช้เทคโนโลยี 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะใน  
การคิดริเริ่ม จินตนาการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะ สุนทรียภาพและการเห็น 
คุณค่าทางศิลปะ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์           2. ซ่ือสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย             4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง            6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย            8. มีจิตสาธารณะ  
9. เป็นเลิศวิชากา           10. สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
11. ล ้าหน้าทางความคิด        12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
              13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศและของโลก สามารถปรับตัว  และ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน  
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองตามศักยภาพ และความถนัดความสนใจ  
 3. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย  
 4. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ  ปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต      
              สาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                                              อย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  1. กิจกรรมแนะแนว  
  2. กิจกรรมนักเรียน  
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 
 

วิสัยทัศน ์
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2566 มุ่งมั่นพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
นิสัย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญ มีทักษะการเรียนรู้ และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ยึดมั่นใน       
                              เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นมัธยมวัดหนองจอก คือ เป็นผู้มีวินัย 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย     2. คณิตศาสตร์   
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษาและพลศึกษา    6. ศิลปะ  
7. การงานอาชีพ     8. ภาษาต่างประเทศ 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กำหนดมาตรฐาน การเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 41 สาระ (สาระเพ่ิมเติม 8 สาระ) จำนวน 57 มาตรฐาน ดังนี้  
 

ภาษาไทย  
สาระท่ี 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการ 
   ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
สาระท่ี 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ใน 
   รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างม ี
   ประสิทธิภาพ  
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกใน 
   โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ 
   ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง เห็นคุณค่า 
   และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 

คณิตศาสตร์  
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ จำนวน 
   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์สมการและอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้  
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง รูป 
   เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
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สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้  
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว 1.1   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต  
 และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด 
 พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและ 
 ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง ในการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก จาก 
 เซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ มนุษย์ที ่
 ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ 
 ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร 
 พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทาง 
 ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร กับ 
 โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ เปลี่ยนแปลง 
 สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี  
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ การ 
 เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
 ระหว่าง สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ 
 ที่เก่ียวข้องกับ เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  
 ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายใน 
 โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศ และ 
 ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่าง 
   รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ 
   แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิง 
   วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ 
   สิ่งแวดล้อม  
มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอน และ 
   เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการ 
   แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที ่
   ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ อยู่ 
   ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ 
   ศาสนาที่ตนนับถือ  
สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง รักษา 
   ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลก อย่างสันติสุข  
มาตรฐาน ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษา ไว้ซึ่ง 
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ ทรัพยากร 
   ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ เศรษฐกิจ 
   พอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ  
   จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้  
   วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ  
   เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ วิเคราะห์ 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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มาตรฐาน ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และ 
   ธำรงความเป็นไทย  
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและ  
   กันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์  
   สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การ 
   สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ  
   สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  
สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต  
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ มี 
   วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน 
   สุนทรียภาพของการกีฬา  
สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  
สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต  
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ ยาสารเสพ 
   ติด และความรุนแรง  
 

ศิลปะ  
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
   วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม  
   และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
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มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน  
   ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี 2 ดนตรี  
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ดนตรี  
   ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน  
   ชีวิตประจำวัน  
มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ ดนตรีที่ 
   เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
สาระท่ี 3 นาฏศิลป์  
มาตรฐาน ศ 3.1   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า  
   นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน  
   ชีวิตประจำวัน  
มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ  
   นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

 
การงานอาชีพ  
สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ จัดการ  
   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ 
   มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ พลังงาน ทรัพยากร  
   และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว  
สาระท่ี 2 การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1   เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือ  
   พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
 

ภาษาต่างประเทศ  
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง  
   มีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ  
   ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ พูด 
   และการเขียน  
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สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนไปใช้ได้ อย่าง 
   เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับ 
   ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐาน  
   ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ การ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น  อย่างมี
ความสุข กิจกรรมพฒันาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
 1. กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู ้จักตนเอง รู้รักษ์สิ ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด  
แก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน  การมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน  
 2. กิจกรรมนักเรียน  
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทำงาน  
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และ  
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ  ท้องถิ่น 
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
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 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 

ระดับการศึกษา  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้น
ให้ ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด  
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือใน การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความ
ภูมิใจในความเป็น ไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะ เฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ มีทักษะ ในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถ
เป็นผู้น า และผู้ให้บริการ ชุมชนในด้านต่าง ๆ  
 

การจัดเวลาเรียน  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้กำหนดกรอบโครงสร้าง เวลาเรียนขั้นต่ำ 
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตาม ความพร้อม
และจุดเน้น โดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวัน
ละไม ่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)  
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน วัน
ละไม ่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนัก
วิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 14 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 
• กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

     ภาษาไทย     
     คณิตศาสตร ์     
     วิทยาศาสตร ์     
     สังคมศึกษา ศาสนา 
       และวัฒนาธรรม 
o ประวัติศาสตร์ 

o ศาสนา ศีลธรรม 

และจริยธรรม 
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชวีิตในสังคม 

o เศรษฐศาสตร์ 

o ภูมิศาสตร์ 

 
 
      ปรับเวลา 
      ตามความ 
      เหมาะสม 
     ประวัติศาสตร์ 

     40 (1 นก.) 

  
 
      ปรับเวลา 
      ตามความ 
      เหมาะสม 
     ประวัติศาสตร์ 

     40 (1 นก.) 
 

 
 
      ปรับเวลา 
      ตามความ 
      เหมาะสม 
     ประวัติศาสตร์ 

     40 (1 นก.) 
 

       
 
       ปรับเวลา 
       ตามความ 
       เหมาะสม 
       ประวัติศาสตร ์
       80 (2 นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา     
     ศิลปะ     
     การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

    

     ภาษาต่างประเทศ     
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
• รายวิชาและกิจกรรม 

ที่โรงเรียนจัดเพ่ิมเติม  
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณะประโยชน์ 
รวม 3 ปี 45 ชั่วโมง รวม 3 ปี 60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 
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การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
การจัดการศึกษาบางประเภทสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  การศึกษาเฉพาะทาง  การศึกษาสำหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส  การศึกษาตามอัธยาศัย   สามารถนำ

หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบท

ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

 

การจัดการเรียนรู ้ 
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้

โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง  เสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ  อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู้  

    การจัดการเรียนรู ้เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญ   และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี

ความสำคัญที่สุด  เชื ่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที ่เกิดกับผู ้เรียน  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  คำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้  

    การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่

จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน  อาทิ  กระบวนการเรยีนรู้

แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู ้  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ  ลงมือทำจริง  

กระบวนการจัดการ  กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการพัฒนาลักษณะ

นิสัย 
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กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน  พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้

ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจใน

กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  

    ผู ้สอนต้องศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการ

เรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  การ

วัดและประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  

    การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560)  ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท  ดังนี้  

4.1 บทบาทของผู้สอน  

1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ

ของผู้เรียน  

2) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น ความคิดรวบยอด 

หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำ

ผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  

5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน  

6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ

ของผู้เรียน  

7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเอง  
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4.2 บทบาทของผู้เรียน  

1) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  

2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือหา

แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  

3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  

4) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 

สื่อการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู ้เรียนเข้าถึงความรู้  ทักษะ   

กระบวนการ  และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย

ประเภท  ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี  และเครือข่าย  การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้

สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  

การจัดหาสื่อการเรียนรู้  ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี  คุณภาพ

จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้  โดยโรงเรียนจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  โรงเรียน  เขตพื้นที่

การศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรดำเนินการดังนี้  

1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู ้ ศูนย์สื ่อการเรียนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู ้ และเครือข่ายการเรียนรู ้ท ี ่มี

ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้

ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก  

2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่

ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  

3. เลือกและใช้สื ่อการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 

ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ  

5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

6. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะๆ 

และสม่ำเสมอ 
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ในการจัดทำ  การเลือกใช้  และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียนควรคำนึงถึงหลักการสำคัญของ

สื่อการเรียนรู้  เช่น  ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การ

จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย  ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ  ไม่ขัดต่อศีลธรรม  

มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ  

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียน

จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสำคัญ  

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่

ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้  เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  

ความก้าวหน้า  และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรยีน

เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้  

1. การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนดำเนินการ

เป็นปกติและสม่ำเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น  การซักถาม  

การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การใช้

แบบทดสอบ ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  

ผู้ปกครองร่วมประเมิน  ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  

การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า  ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม

ในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ทั้งนี้   โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็น

รายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม

เป้าหมายหรือไม่  ผู ้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู ้เรียนในสถานศึกษา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ 
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การปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ รายงานผลการจัดการศึกษา

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน  

ผู้ปกครองและชุมชน  

3. การประเมินระดับเขตพื้นที ่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์

ของผู ้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที ่การศึกษา  หรือด้วยความร่วมมือกับ

หน่วยงานต้นสังกัด  ในการดำเนินการจัดสอบ  นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล  จากการประเมิน

ระดบัสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ การศึกษาใน

ระดับต่างๆ  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ

ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  

ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม

สนับสนุนเพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพ

ปัญหาและความต้องการ  ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ำ  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มี

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจ

ของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ได้รับการพัฒนาและประสบ

ความสำเร็จในการเรียน  

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที ่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร  แกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  
1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  

    1.1 การตัดสินผลการเรียน  

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก  และต้องเก็บ ข้อมูลของ

ผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตาม

ศักยภาพ  

ระดับมัธยมศึกษา  

(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ  

(2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  

(3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

(4) ผู ้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    การพิจารณาเลื่อนชั้นระดับมัธยมศึกษา  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า

สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้  แต่หากผู้เรียนไม่

ผ่านรายวิชาจำนวนมาก  และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ ้น   สถานศึกษาอาจตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

    1.2 การให้ระดับผลการเรียน  

ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล  การเรียนเป็น 8 

ระดับ  

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  ให้ระดับผล การประเมินเป็น  ดี

เยี่ยม  ดี  และผ่าน   

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม  และผลงาน

ของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน  และไม่ผ่าน  
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1.3 การรายงานผลการเรียน  

การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้  ของผู้เรียน ซึ่ง

สถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ   หรืออย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง  

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน มาตรฐานการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. เกณฑ์การจบการศึกษา  

    หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น  

2  ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    2.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

กำหนด  

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี สถานศึกษากำหนด  

(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

    2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต   โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต  

(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

กำหนด  

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี สถานศึกษากำหนด  

(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  การศึกษาเฉพาะทางการศึกษาสำหรับผู ้มี  

ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสำหรับผู ้ด ้อยโอกาส  การศึกษาตามอัธยาศัยให้  

คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  
เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน  ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับ

พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

    1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา  

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  และ

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  หรือ

เมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  

    1.2 ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่สถานศึกษา

ให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบ

การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

    เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู้  และข้อมูลสำคัญเก่ียวกับ ผู้เรียน  เช่น  

แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน  

และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้  

 

การเทียบโอนผลการเรียน  
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบ

การศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจาก 

 

 

 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 23 

 

ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้  ยังสามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์จาก

แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว   

การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก  หรือต้นภาคเรียนแรกท่ีสถานศึกษารับผู้ขอ

เทียบโอนเป็นผู้เรียน  ทั้งนี้  ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน  สถานศึกษาที่รับเทียบ

โอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด  รายวิชา/จำนวนหน่วยกิ

ตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ ดังนี้  

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  

2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ  

3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม  ประกาศ หรือ 

แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  หน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  จนถึงระดับสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบในการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  

อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ  

ระดับท้องถิ่น  ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กำหนดใน

ระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา  

ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  โดยมีภารกิจสำคัญ   คือ  กำหนด

เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการ

ในระดับชาติ  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพ

การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร  สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตามผล  ประเมินผล  

วิเคราะห์  และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการ

วางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพ  การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและ 

 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 24 

 

พัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม  รวมทั้ง  สถานศึกษาสามารถเพิ่ม เติมในส่วนที่เกี่ยวกับ

สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน  

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.1 Gifted - วิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา  2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.5 180 สาระเพิ่มเติม 4.5 180 

ค21201 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 1.0 40 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 1 1.0 40 ว21202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว21203 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เบื้องต้น 1 1.0 40 ว21204 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เบื้องต้น 2 1.0 40 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 15.5 682 รวมทั้งสิ้น 15.5 683 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566  

ม.1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

ค21201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 1.0 40 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21205 วิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหา 1.0 40 ว21206 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1.0 40 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.5 642 รวมทั้งสิ้น  14.5 643 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566  

ม.1 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 เสริมทัก 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

ค21201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 1.0 40 

อ20207  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 40 อ20208  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 40 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21207 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.5 642 รวมทั้งสิ้น 14.5 643 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566  

ม.1 ภาษาญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

ญ20201 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน1 1.0 40 ญ20202 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน2 1.0 40 

ญ20207 ญี่ปุ่นรอบรู้ 1 1.0 40 ญ20208 ญี่ปุ่นรอบรู้ 2 1.0 40 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

ว21207 วิทยาการค านวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการค านวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น 14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566  

ม.1 ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 2.5 100 สาระเพิ่มเติม 2.5 100 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 0.5 20 

จ20207 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 1.0 40 จ20208 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  13.5 602 รวมทั้งสิ้น  13.5 603 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566  

ม.1 การงานอาชีพ-ธุรกิจ/คหกรรม/เกษตรกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

ง20201 การปลูกผักสวนครัว 

1.5 60 

ง20202 การปลูกผักทั่วไป 

1.5 60 ง20207 ดอกไม้ประดิษฐ ์ ง20208 ถนอมอาหาร 

ง20213 ธุรกิจทั่วไป 1 ง20214 ธุรกิจทั่วไป 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   15 

รวมทั้งสิ้น  14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566  

ม.1 การงานอาชีพ-อุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา  1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21207 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

ง20219 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้ 1.5 60 ง20220 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น  1.5 60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.1 ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา  1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา  2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

ศ20201 ประยุกต์ศิลป์ 1 1.5 60 ศ20202 ประยุกต์ศิลป์ 2 1.5 60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.1 สุขศึกษา-พลศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา  1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 40 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 40 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

พ20201 ร่างกายของเรา 0.5 20 พ20202 ความปลอดภัยในชีวิต 0.5 20 

พ20207 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1.0 40 พ20208 การยืดหยุ่น 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น 14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.1 หลักสูตรพิเศษ MEP 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 40 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 40 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.5 180 สาระเพิ่มเติม 4.5 180 

ค20201 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค20202 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ค21201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 1.0 40 

อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

จ20201 ภาษาจนีฟัง-พูด 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีฟัง-พูด 2 0.5 20 

ว21201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 1 1.0 40 ว21202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว21207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 1 0.5 20 ว21208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 15.5 682 รวมทั้งสิ้น 15.5 683 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 Gifted - วิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 5.0 200 สาระเพิ่มเติม 5.0 200 

ค22201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4 1.0 40 

อ20203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 3 1.0 40 ว22202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว22203 วิทยาศาสตร์กายภาพ เบื้องต้น 1 1.0 40 ว22204 วิทยาศาสตร์กายภาพ เบื้องต้น 2 1.0 40 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 16.0 702 รวมทั้งสิ้น 16.0 703 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.0 160 สาระเพิ่มเติม 4.0 160 

ค22201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4 1.0 40 

อ20203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22205 เร่ิมต้นกับโครงงาน วิทยาศาสตร์ 1.0 40 ว22206 เคมีในชีวิตประจำวัน 1.0 40 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 
การสื่อสาร 
และการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  15.0 662 รวมทั้งสิ้น  15.0 663 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.0 160 สาระเพิ่มเติม 4.0 160 

ค22201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4 1.0 40 

อ20209 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 1.0 40 อ20210 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 1.0 40 

อ20203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 15.0 662 รวมทั้งสิ้น 15.0 663 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 ภาษาญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.0 160 สาระเพิ่มเติม 4.0 160 

ญ20203 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน 3 1.0 40 ญ20204 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน 4 1.0 40 

ญ20209 ญี่ปุ่นรอบรู้ 3 1.0 40 ญ20210 ญี่ปุ่นรอบรู้ 4 1.0 40 

อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

ว22207 วิทยาการค านวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการค านวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 
การสื่อสาร 
และการนำเสนอ (IS) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 15.0 662 รวมทั้งสิ้น 15.0 663 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา  4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.0 160 สาระเพิ่มเติม 4.0 160 

อ20203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

จ20209  ภาษาจนีอ่าน-เขียน 3 1.0 40 จ20210  ภาษาจนีอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

จ20213  ภาษาจนีรอบรู้ 1 1.0 40 จ20214  ภาษาจนีรอบรู้ 2 1.0 40 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 
การสื่อสาร 
และการนำเสนอ (IS) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  15.0 662 รวมทั้งสิ้น  15.0 663 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 การงานอาชีพ - ธุรกิจ/คหกรรม/เกษตรกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

อ20203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

ง20214 การปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ 

1.5 60 

ง20216 การปลูกไม้แขวน 

1.5 60 ง20209 ร้อยมาลัย ง20210 ขนมไทย 

ง20215 ธุรกิจทั่วไป 3 ง20216 ธุรกิจทั่วไป 4 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  14.5 642 รวมทั้งสิ้น  14.5 643 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 การงานอาชีพ - อุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา  4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

อ20203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

ง20221 พื้นฐานงานไม้  
1.5 60 

ง20222 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น  
1.5 60 

ง20225 งานสีและตกแต่งผิว ง20226 
เครื่องทำความเย็น 
และปรับอากาศเบื้องต้น 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 
การสื่อสาร 
และการนำเสนอ (IS) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  14.5 642 รวมทั้งสิ้น  14.5 643 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา  3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา  4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

อ20203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

ศ20203 ประยุกต์ศิลป์ 3 1.5 60 ศ20204 ประยุกต์ศิลป์ 4 1.5 60 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้(IS) 

1.0 40 I20202 
การสื่อสาร 
และการนำเสนอ (IS) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.5 642 รวมทั้งสิ้น  14.5 643 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 สุขศึกษา - พลศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 40 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 40 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

อ20203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

พ20203 สุขภาพจิตและการปรับตัว 0.5 20 พ20204 การปฐมพยาบาล 0.5 20 

พ20209 ฟุตซอล  1.0 40 พ20210 วอลเลย์บอล 1.0 40 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ(IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.5 642 รวมทั้งสิ้น 14.5 643 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.2 หลักสูตรพิเศษ MEP 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 20 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 40 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 40 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 5.5 220 สาระเพิ่มเติม 5.5 220 

ค20203 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค20204 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ค22201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4 1.0 40 

อ20203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 0.5 20 อ20204  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 0.5 20 

จ20203  ภาษาจนีฟัง-พูด 3 0.5 20 จ20204  ภาษาจนีฟัง-พูด 4 0.5 20 

ว22201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 3 1.0 40 ว22202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว22207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 3 0.5 20 ว22208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 4 0.5 20 

I20201 
การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 16.5 722 รวมทั้งสิ้น 16.5 723 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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ม.3 Gifted - วิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 4.5 180 สาระเพิ่มเติม 4.5 180 

ค23201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 5 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6 1.0 40 

อ20205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ว23201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 5 1.0 40 ว23202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว23203 โลกและดาราศาสตร์ เบื้องต้น 1 1.0 40 ว23204 โลกและดาราศาสตร์ เบื้องต้น 2 1.0 40 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 15.5 682 รวมทั้งสิ้น 15.5 683 
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ม.3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

ค23201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 5 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6 1.0 40 

อ20205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ว23205 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 ว23206 กลศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น  14.5 642 รวมทั้งสิ้น  14.5 643 
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ม.3 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.5 140 สาระเพิ่มเติม 3.5 140 

ค23201 คณิตศาสตร ์เพิ่มเติม 5 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6 1.0 40 

อ20211 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 1.0 40 อ20212  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6 1.0 40 

อ20205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206  ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.5 642 รวมทั้งสิ้น 14.5 643 
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ม.3 ภาษาญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา  5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 2.5 100 สาระเพิ่มเติม 2.5 100 

ญ20205 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน 5 1.0 40 ญ20206 ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน 6 1.0 40 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0.5 20 

ว23207 วิทยาการค านวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการค านวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 13.5 602 รวมทั้งสิ้น 13.5 603 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.3 ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

จ20211 ภาษาจนีอ่าน-เขียน 5 1.0 40 จ20212 ภาษาจนีอ่าน-เขียน 6 1.0 40 

จ20215 ภาษาจนีรอบรู้ 3 1.0 40 จ20216 ภาษาจนีรอบรู้ 4 1.0 40 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.3 การงานอาชีพ-ธุรกิจ/คหกรรม/เกษตรกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา  5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา  6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

ง20205 การจัดสวน 1 

1.5 60 

ง20206 การจัดสวน 2 

1.5 60 ง20211 ประดิษฐ์ตุ๊กตา ง20212 อาหารไทย 

ง20217 ธุรกิจทั่วไป 5 ง20218 ธุรกิจทั่วไป 6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.3 การงานอาชีพ-อุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20205  ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206  ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ง20223 พื้นฐานงานปนู  
1.5 60 

ง20224 การติดตั้งไฟฟา้เบื้องต้น  
1.5 60 

ง20227 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ง20228 วัสดุงานชา่งอุตสาหกรรม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.3 ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา  5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20205  ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206  ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

ศ20205 ประยุกต์ศิลป์ 5 1.5 60 ศ20206 ประยุกต์ศิลป์ 6 1.5 60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น  14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.3 สุขศึกษา-พลศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา  5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา  6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 40 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 40 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 3.0 120 สาระเพิ่มเติม 3.0 120 

อ20205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 1 0.5 20 ญ20212 ศิลปะวฒันธรรมญี่ปุน่ 2 0.5 20 

ว23207 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

พ20205 เพศศึกษา 0.5 20 พ20206 สุขภาพและโภชนาการ 0.5 20 

พ20211 ฟุตบอล 

1.0 40 

พ20212 ศิลปะมวยไทย 
1.0 40 

พ20213 กระบี่กระบอง พ20215 ว่ายนำ้ 

พ20214 เปตอง     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 14.0 622 รวมทั้งสิ้น 14.0 623 
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ม.3 หลักสูตรพิเศษ MEP 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 20 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23104 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 40 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 40 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 5.5 220 สาระเพิ่มเติม 5.5 220 

ค20205 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค20206 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ค23201 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 5 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 6 1.0 40 

อ20205  ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 0.5 20 

ญ20211 ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น1 1.0 40 ญ20212 ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น2 1.0 40 

อ20205  ภาษาจีนฟัง-พูด 5 0.5 20 จ20206 ภาษาจีนฟัง-พูด 6 0.5 20 

จ20205 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 5 0.5 20 ว23208 วิทยาการคำนวณ ประยุกต์ 6 0.5 20 

ว23201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 5 1.0 40 ว23202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    63 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี   20 

กิจกรรมแนะแนว   15 กิจกรรมแนะแนว   15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   8 

รวมทั้งสิ้น 16.5 722 รวมทั้งสิ้น 16.5 723 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.1 ท21101 TH21101 ภาษาไทย 1 Thai 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ท21102 TH21102 ภาษาไทย 2 Thai 2 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.2 ท22101 TH22101 ภาษาไทย 3 Thai 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ท22102 TH22102 ภาษาไทย 4 Thai 4 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.3 ท23101 TH23101 ภาษาไทย 5 Thai 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ท23102 TH23102 ภาษาไทย 6 Thai 6 1.5 60 ชั่วโมง 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท21101  ภาษาไทย 1  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ท21102  ภาษาไทย 2  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ท22101  ภาษาไทย 3  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ท22102  ภาษาไทย 4  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ท23101  ภาษาไทย 5  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ท23102  ภาษาไทย 6  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 -  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 1 (Thai 1)                  รหัสวิชา ท21101                  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  หลักการใช้ภาษา   
วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างมีสมรรถนะ   อ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  ที่เป็นเรื่องสั้น  ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  อธิบายคำเปรียบเทียบ  
การใช้บริบทในการอ่านคำที่มีหลากหลายความหมายจากงานเขียนเชิงสร้างสรรค์   ตีความคำยากในเอกสาร
วิชาการโดยพิจารณาจากบริบทที่มีคำ ประโยคและข้อความที่ต้องใช้ช่วยพิจารณาความหมาย  มีมารยาทใน
การอ่าน  ฝึกคัดลายมือได้ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  การเขียนสื่อสารแนะนำตนเอง สถานที่ที่สำคัญและ
เขียนสื่อบนอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนบรรยายประสบการณ์  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา  การย่อความ 
การเขียนจดหมายส่วนตัว ขอความช่วยเหลือ  แนะนำ  การเขียนรายงาน  โครงงาน  มีมารยาทในการเขียนพูด
สรุปใจความสำคัญของเรื่องที ่ฟังและดู  เล่าเรื ่องย่อ พูดรายงานหรือประเด็นที ่ศึกษาจาก โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ บุคคลสำคัญในท้องถิ่น  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์
ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน สรุปเนื ้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านเกี ่ยวกับศาสนา  
ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคำสอน  บันทึกการเดินทางวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการเรียน
ภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้มองเห็นคุณค่าในการนำความรู้จากการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู การพูด  หลักการ
ใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตที ่ถูกต้องโดยใช้
กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการกลุ่ม 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.1/1 - ม.1/9   

ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9       
ท 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/5 
ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/5 
ท 5.1 ม.1/1 - ม.1/5   
รวมทั้งหมด  28 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 2 (Thai 2)            รหัสวิชา ท21102                   จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                            จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  หลักการใช้ภาษา   

วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างมีสมรรถนะ   อ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในนิทานชาดกวรรณคดีในบทเ รียน   
อธิบายคำเปรียบเทียบ  และคำท่ีมีหลายความหมาย  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  ตีความคำยากในเอกสาร
วิชาการโดยพิจารณาจากบริบทที่มีจากงานเขียน  ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  อ่านและปฏิบัติตาม
เอกสารคู่มือในระดับท่ียากข้ึน  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนตามความสนใจ  มีมารยาทในการ
อ่าน  การเขียนประเภทต่าง ๆ  มีการเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวและ เหตุการณ์สำคัญต่างๆ  จดหมายกิจ
ธุระสอบถามข้อมูล มีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี ่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  
ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  วิเคราะห์ชนิด
และหน้าที่ของคำในประโยค  แต่งบทร้อยกรอง  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  วรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  
ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการเรียน
ภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เห็นคุณค่าในการนำความรู้จากการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู การพูด  หลักการใช้
ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 

 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/9 

ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/9  
ท 3.1 ม.1/1 - ม.1/6   
ท 4.1 ม.1/1 - ม.1/6   
ท 5.1 ม.1/1 - ม.1/5   

รวมทั้งหมด  29 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 3  (Thai 3)                  รหัสวิชา ท22101                  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี และ

วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ  การเขียน
บรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนย่อความ เขียนรายงาน      การเขียน
จดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง     การพูดสรุปความ 
พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของชุมชนหนองจอก  การใช้คำราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง  ประเภทกลอนสุภาพ การ
รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร          
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก วรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่ มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
และการพูด 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.2/1 - ม.2/7  

ท 2.1 ม.2/2 - ม.2/8  
ท 3.1 ม.2/1 - ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/3 - ม.2/5   
ท 5.1 ม.2/1 - ม.2/5 

รวมทั้งหมด  28 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 4 (Thai 4)                    รหัสวิชา ท22102                  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะการ
คัดลายมือ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของหนองจอก และศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย การสร้างคำสมาส การ
ใช้คำราชาศัพท์  การรวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
นิราศเมืองแกลง  และวรรณกรรมท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่าง เห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การ
ดู และการพูด 
 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.2/1 - ม.2/8   
 ท 2.1 ม.2/1   
 ท 3.1 ม.2/1 - ม.2/6 
 ท 4.1 ม.2/2 - ม.2/5   
 ท 5.1 ม.2/1 - ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 5 (Thai 5)                 รหัสวิชา ท23101                  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเก่ียวกับการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ  ฝึกทักษะการคัด
ลายมือ การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  เขียนคำขวัญเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหนองจอก เขียน
อัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ เขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  
และโต้แย้ง เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน  
เขียนรายงาน ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ พูดโน้มน้าว และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย  

สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี 
ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ พระบรมราโชวาท และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถีไทย
และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และ
การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ
พูด  มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะด้าน
ศีลธรรม  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.3/1 - ม.3/10 

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

รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 6  (Thai 6)                  รหัสวิชา ท23102                  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา 

 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะการ
เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นและการประเมินเรื่องจากการฟัง
และการดู พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าชีวประวัติบุคคลสำคัญใน
ท้องถิ่นหนองจอก  พูดในโอกาสต่างๆ พูดโน้มน้าว และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การแต่ง
บทร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพเพ่ือพรรณนาศิลปะ  ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อในท้องถิ่นหนองจอก 

สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมเรื่องอิศรญาณภาษิต และบทพากย์เอราวัณ และวรรณกรรมท้องถิ่น
ในระดับท่ียากยิ่งข้ึน วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และ
การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ
พูด  มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะด้าน
ศีลธรรม  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4    

ท 2.1 ม.3/2, ม.3/3    
ท 3.1 ม.3/1 - ม.3/6    
ท 4.1 ม.3/1 - ม.3/6    
ท 5.1 ม.3/1 - ม.3/4    

รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.1 ค21101 MA21101 คณิตศาสตร์ 1 Mathematics 1 1.5 60 ชั่วโมง 

ค21102 MA21102 คณิตศาสตร์ 2 Mathematics 2 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.2 ค22101 MA22101 คณิตศาสตร์ 3 Mathematics 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ค22102 MA22102 คณิตศาสตร์ 4 Mathematics 4 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.3 ค23101 MA23101 คณิตศาสตร์ 5 Mathematics 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ค23102 MA23102 คณิตศาสตร์ 6 Mathematics 6 1.5 60 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 

ระดับชั้น 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.1 
 

 

ค20201 MA20201 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1 

Mathematic Skill 1 1.0 40 ชั่วโมง 

ค21201 MA21201 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 1 

Additional 
Mathematics 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค20202 MA20202 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 2 

Mathematic Skill 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ค21202 MA21202 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 2 

Additional 
Mathematics 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม.2 ค20203 MA20203 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 3 

Mathematic Skill 3 1.0 40 ชั่วโมง 

ค22201 MA22201 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 3 

Additional 
Mathematics 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค20204 MA20204 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 4 

Mathematic Skill 4 1.0 40 ชั่วโมง 

ค22202 MA22202 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 4 

Additional 
Mathematics 4 

1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น 

 

รหัสวิชา 
 

 

ชื่อรายวิชา 
 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.3 ค20205 MA20205 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5 

Mathematic Skill 5 1.0 40 ชั่วโมง 

ค23201 MA23201 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 5 

Additional 
Mathematics 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค20206 MA20206 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 6 

Mathematic Skill 6 1.0 40 ชั่วโมง 

ค23202 MA23202 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 6 

Additional 
Mathematics 6 

1.0 40 ชั่วโมง 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 

 ค21101  คณิตศาสตร์ 1   จ านวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ค21102  คณิตศาสตร์ 2   จ านวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ค22101  คณิตศาสตร์ 3   จ านวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกติ 
 ค22102  คณิตศาสตร์ 4   จ านวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ค23101  คณิตศาสตร์ 5   จ านวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ค23102  คณิตศาสตร์ 6   จ านวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 ค20201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ค20202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20203  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20204  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20205  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20206  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค21201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค21202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค22201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค22202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค23201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค23202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6  จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิชา คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics 1)          รหัสวิชา ค21101  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  60  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                                  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและสมบัติ
ของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะไปใช้ในการแก้ปัญหา  มีทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการ
เรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 การสร้างทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูเรขาคณิตอย่าง
ง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเอง) 
 มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน     
เป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง         
การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ม.1/1 
ค 2.2 ม.1/1 – 2 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิชา คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics 2)          รหัสวิชา ค21102  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการท าง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การ
ตรวจสอบ การเรียนรู้ของตนเอง) 
 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง  มีทักษะด้านการอ่าน      
การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 
(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน สัดส่วน      
และร้อยละ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ         
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน           
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร      
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ตัวช้ีวัด 
ค 1.1 ม.1/3 

 ค 1.3 ม.1/1 – 3 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

วิชา คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics 3)          รหัสวิชา ค22101  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ การนำ
ความรู้เกี ่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ     และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเอง) 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส       
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุนและการนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี
ว ิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ   
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง) 
 จำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้       
ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะ     ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงาน       (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

พหุนาม  พหุนาม การบวก การลบและการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร    
เป็นพหุนาม มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะ         
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ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน                
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร      
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อ่ืน ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ม.1/2, ม.2/1 - 2 
ค 1.2 ม.2/1 
ค 2.2 ม.2/3, ม.2/5 
 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์ 4 (Mathematics 4)          รหัสวิชา ค22102  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

เส้นขนาน  สมบัติเกี ่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คำนวณ  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม  และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง 
การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การนำความรู้เกี ่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง) 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้
สมบัติการแจกแจง  กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม และ
แยก    ตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้ มีทักษะด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้   
(การชี้นำตนเองการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  การนำความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างและการให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
ไปใช้ในชีวิตจริง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  

(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
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เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร      
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด    

ค 1.2 ม.2/2, ม.3/1 
  ค 2.2 ม.2/1 - 2, ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์ 5 (Mathematics 5)          รหัสวิชา ค23101  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ ทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร  ลักษณะและสมบัติของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม การหา
พื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม การหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 
กรวย และทรงกลม มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน 
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 ความคล้าย  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน และการนำไปใช้ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การ
คิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา  
ไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง) 

ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่าง มี
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วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำมีคุณลักษณะ
ด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.3 ม.3/1, ม.3/3 
ค 2.1 ม.2/1 – 2, ม.3/1 - 2 
ค 2.2 ม.3/1 - 2 
 

รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์ 6 (Mathematics 6)          รหัสวิชา ค23102  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
ของผู ้เรียน ให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ /กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้ 
 ฟังก์ชันกำลังสอง  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการ
แก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) 
และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น    
ไปใช้ในชีวิตจริง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ     
ในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน         
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ แผนภาพจุด , แผนภาพต้น – ใบ, ฮิสโทแกรมค่ากลาง
ของข้อมูล และแผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 
(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ การแก้สมการกำลัง
สองโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ   มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเอง) 
 วงกลม  สมบัติเกี่ยวกับวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัส และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม มีทักษะด้านการอ่าน  
การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะ ด้านความ
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ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้
(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อ่ืน ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า   และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ      มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.2 ม.3/2 
ค 1.3 ม.3/2 
ค 2.2 ม.3/3 
ค 3.1 ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1 
ค 3.2 ม.3/1 
 

รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (Mathematics Skill 1)   รหัสวิชา ค20201 
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                                  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและสมบตัิ
ของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการ
เรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า   และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะ           

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 (Mathematics Skill 2)       รหัสวิชา ค20202 
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                                  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน     
และร้อยละ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ         
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน      
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อ่ืน ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หาอัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละได้ 
2.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (Mathematics Skill 3)       รหัสวิชา ค20203      
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้       
ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะ  ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 (Mathematics Skill 4)        รหัสวิชา ค20204 
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้
สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม และ
แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้   มีทักษะด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ 

 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 (Mathematics Skill 5)       รหัสวิชา ค20205 
 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน        
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 (Mathematics Skill 6)        รหัสวิชา ค20206 
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน        
 
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ การแก้สมการกำลัง
สองโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ  
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ   มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า   และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (Additional Mathematics 1)     รหัสวิชา ค21201     
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                                  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและสมบตัิ
ของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวน
ตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า   และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะใน

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (Additional Mathematics 2)     รหัสวิชา ค21202 
 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                                  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน สัดส่วน       
และร้อยละ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ         
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน         
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า   และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หาอัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละได้ 
2.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 86 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Additional Mathematics 3)     รหัสวิชา ค22201  
 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 จำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้       
ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะ  ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงาน      (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

พหุนาม  พหุนาม การบวก การลบและการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร   
เป็นพหุนาม มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะ       
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน             

(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจหลักการการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

2. เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (Additional Mathematics 4)     รหัสวิชา ค22202  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้
สมบัติการแจกแจง  กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม และ
แยก    ตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้   มีทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้  
(การชี้นำตนเอง  การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  การนำความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างและการให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
ไปใช้ในชีวิตจริง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  

(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.   เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ 
2. นำความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานการให้เหตุผลทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Additional Mathematics 5)     รหัสวิชา ค23201  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง)  

ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี
ว ิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแ หล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
      2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (Additional Mathematics 6)    รหัสวิชา ค23202   
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
ของผู ้เรียน ให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ /กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์      ในสาระต่อไปนี้ 

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ การแก้สมการกำลัง
สองโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ  
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ   มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเอง) 
 วงกลม  สมบัติเกี่ยวกับวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัส และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม มีทักษะด้านการอ่าน   
การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 
(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร          
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อ่ืน ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
    2.  บอกสมบัติเกี่ยวกับวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัส และนำทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมไปใช้ได้ 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ว21101 SC21101 วิทยาศาสตร์ 1 Science 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ว21102 SC21102 วิทยาศาสตร์ 2 Science 2 1.5 60 ชั่วโมง 
ว21103 SC21103 วิทยาการคำนวณ 1 Computing Science 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ว21104 SC21104 วิทยาการคำนวณ 2 Computing Science 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.2 ว22101 SC22101 วิทยาศาสตร์ 3 Science 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ว22102 SC22102 วิทยาศาสตร์ 4 Science 4 1.5 60 ชั่วโมง 
ว22103 SC22103 วิทยาการคำนวณ 3 Computing Science 3 0.5 20 ชั่วโมง 
ว22104 SC22104 วิทยาการคำนวณ 4 Computing Science 4 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.3 ว23101 SC23101 วิทยาศาสตร์ 5 Science 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ว23102 SC23102 วิทยาศาสตร์ 6 Science 6 1.5 60 ชั่วโมง 
ว23103 SC23103 วิทยาการคำนวณ 5 Computing Science 5 0.5 20 ชั่วโมง 
ว23104 SC23104 วิทยาการคำนวณ 6 Computing Science 6 0.5 20 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ว21201 SC21201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 1 Enhance Science 
Skills 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว21202 SC21202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 2  Enhance Science 
Skills 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว21203 SC21203 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เบื้องต้น 1 

Introductory 
Biological Sciences 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว21204 SC21204 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เบื้องต้น 2  

Introductory 
Biological Sciences 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว21205 SC21205 วิทยาศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหา  

Science for Problem 
Solving  

1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต เวลาเรียน
รายภาค 

ว21206 SC21206 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  Environmental 
Science 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว21207 SC21207 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 1 

Applied Computing 
Science 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

ว21208 SC21208 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 2 

Applied Computing 
Science 2 

0.5 20 ชั่วโมง 

ม.2 ว22201 SC22201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 3  Enhance Science 
Skills 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว22202 SC22202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4  Enhance Science 
Skills 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว22203 SC22203 วิทยาศาสตร์กายภาพ
เบื้องต้น 1  

Introductory Physical 
Science 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว22204 SC22204 วิทยาศาสตร์กายภาพ
เบื้องต้น 2  

Introductory Physical 
Science 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว22205 SC22205 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

Get Started With the 
Science Project 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว22206 SC22206 เคมีในชีวิตประจำวัน   Chemistry in Daily 
Life 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว22207 SC22207 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 3 

Applied Computing 
Science 3 

0.5 20 ชั่วโมง 

ว22208 SC22208 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 4 

Applied Computing 
Science 4 

0.5 20 ชั่วโมง 

ม.3 ว23201 SC23201 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 5  Enhance Science 
Skills 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว23202 SC23202 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 6  Enhance Science 
Skills 6 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว23203 SC23203 โลกและดาราศาสตร์
เบื้องต้น 1  

Introductory Earth 
and Astronomy 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว23204 SC23204 โลกและดาราศาสตร์
เบื้องต้น 2  

Introductory Earth 
and Astronomy 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว23205 SC23205 โครงงานวิทยาศาสตร์  Science Project 1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต เวลาเรียน
รายภาค 

ว23206 SC23206 กลศาสตร์เบื้องต้น  Basic Mechanics 1.0 40 ชั่วโมง 
ว23207 SC23207 วิทยาการคำนวณ

ประยุกต์ 5 
Applied Computing 
Science 5 

0.5 20 ชั่วโมง 

ว23208 SC23208 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 6 

Applied Computing 
Science 6 

0.5 20 ชั่วโมง 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว21103  วิทยาการคำนวณ 1  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว21104  วิทยาการคำนวณ 2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว22103  วิทยาการคำนวณ 3  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว22104  วิทยาการคำนวณ 4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว23103  วิทยาการคำนวณ 5  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว23104  วิทยาการคำนวณ 6  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว21201  เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว21202  เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว22201  เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 3  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
 ว22202  เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว23201  เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 5  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว23202  เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 6  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว21203  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น 1 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว21204  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น 2 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว22203  วิทยาศาสตร์กายภาพเบื้องต้น 1 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว22204  วิทยาศาสตร์กายภาพเบื้องต้น 2 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว23203  โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น 1 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ว23204  โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น 2 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 ว21205  วิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหา จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว21206  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกติ 
 ว22205  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว22206  เคมีในชีวิตประจำวัน  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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 ว23205  โครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว23206  กลศาสตร์เบื้องต้น  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ว21207  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว21208  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว22207  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว22208  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว23207  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว23208  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ 1 (Science 1) รหัสวิชา ว21101 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาการแพร่  และออสโมซิส  ปัจจัยที่จำเป็น  ผลที่เกิดขึ้นและความสำคัญของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  คุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ลักษณะและหน้าที่  ทิศทางการลำเลียงสาร
ในไซเล็มและโฟลเอ็ม  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก  โครงสร้างของดอก  การถ่าย
ละอองเรณู  การปฏิสนธิ  การเกิดผลและเมล็ด  การกระจายของเมล็ดและการงอก  ความสำคัญของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายละอองเรณู  ความสำคัญของธาตุอาหาร  ปุ๋ย  วิธีการขยายพันธุ์พืช  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  สมบัติทางกายภาพบางประการและผลเกี่ยวกับ  รูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์  โดยใช้กล้องจุลทรรศน์  และบรรยายหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำ
หน้าที่ของเซลล์  การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต  กระบวนการการจากการใช้ธาตุโลหะ  อโลหะ  กึ่งโลหะ  และธาตุ
กัมมันตรังสี  จุดเดือดและจุดหลอมเหลว  ความหนาแน่น  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม  
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม  ธาตุและสารประกอบ  โครงสร้างอะตอม  สถานะของสาร  ความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม กระบวนการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การวิเคราะห์  การอธิบาย  การ
อภิปรายและสรุป 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ม.1/1 – ม.1/18  

ว 2.1 ม.1/1 – ม.1/10 
 ว 4.1 ม.1/1 – ม.1/5 
รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ 2 (Science 2) รหัสวิชา ว21102 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาปริมาณความร้อนที่มีผลการเปลี่ยนแปลงของสสาร  อุณหภูมิและวัดอุณหภูมิ  การหดตัวและ
ขยายตัวของสสาร  สมดุลความร้อน  การถ่านโอนความร้อนโดยการนำความร้อน  การพาความร้อน   การแผ่
รังสี  ความร้อน  การแบ่งชั้นบรรยากาศ  ปัจจัยที่มีผลต่ออุณภูมิอากาศ  ความดันอากาศ  ลม  ความชื้น  เมฆ  
และหยาดน้ำ  ฟ้า  การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง  และพายุหมุนเขตร้อน  การพยากรณ์อากาศ  การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม กระบวนการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การวิเคราะห์  การอธิบาย  การอภิปรายและสรุป 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 2.2 ม.1/1 

ว 2.3 ม.1/1 – ม.1/7 
 ว 3.2 ม.1/1 – ม.1/7 
 ว 4.2 ม.1/1 – ม.1/4  
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ 3 (Science 3) รหัสวิชา ว22101 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท 
ระบบสืบพันธุ์ ต าแหน่งของวัตถุ ระยะทาง และการกระจัด อัตราเร็ว และ ความเร็ว แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน 
แรงและความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง  วิเคราะห์
แนวทางแก้ปัญหา เพื่อแก้ปัญหาอย่างเข้าใจสาระส าคัญ ประเด็นส าคัญของปัญหา สามารถน ามาวิเคราะห์
เขียนสรุปเป็นกรอบของปัญหา และน ามาก าหนดขอบเขตในการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้(การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง) และ
คุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ม.2/1 – ม.2/17 

ว 2.1 ม.2/4 – ม.2/6 
 ว 2.2 ม.2/1 – ม.2/15 
 ว 4.1 ม.2/1 – ม.2/5  
 
รวมทั้งหมด  40  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ 4 (Science 4) รหัสวิชา ว22102 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย คำนวณงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ หลักการทำงานของ
เครื่องกลอย่างง่าย ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ การเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ การถ่ายโอนพลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน วิธีการแยกสารโดยการระเหยแห้ง 
การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โครงสร้างภายในโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ดิน ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน 
ภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม แผ่นดินถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง หลุมยุบ และแผ่นดินทรุด เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดและสมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสีบเสาะหาความรู ้ สำรวจตรวจสอบ รวมทั้งบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ้และการแก้ปัญหาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้(การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง) และ
คุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 2.1 ม.2/1 – ม.2/3 

ว 2.3 ม.2/1 – ม.2/6 
 ว 3.2 ม.2/1 – ม.2/10 
 ว 4.2 ม.2/1 – ม.2/4  
รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ 5 (Science 5) รหัสวิชา ว23101 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ทดลอง สังเกต สืบค้น อภิปรายและอธิบายเกี ่ยวกับระบบนิเวศ ลักษณะของโครโมโซม 
ความสำคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้
ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมดุล
ของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส พอลิเมอร์ กฎทรงมวล 
การเกิดปฏิกิริยาดูดและคายความร้อน ศึกษาและอธิบายระดับของเทคโนโลยี สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ที่
สร้างตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด
และการรายงานผล 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสืบเสาะหาความรู้ การ
สํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ ตระหนัก ถึงคุณค่า
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 ม.3/1 – ม.3/6 

ว 1.3 ม.3/1 – ม.3/11 
 ว 2.1 ม.3/1 – ม.3/8 
 ว 4.1 ม.3/1 – ม.3/5  
 
รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (Science 6) รหัสวิชา ว23102 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คำนวณพลังงานไฟฟ้า อธิบายการเกิดคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม 
แสงและทัศนูปกรณ์ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดูการ ข้างขึ้นข้างแรม 
น้ำขึ้นน้ำลง เทคโนโลยีอวกาศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตวัชี้วัด 
 ว 2.3 ม.3/1 – ม.3/21 

ว 3.1 ม.3/1 – ม.3/4 
 ว 4.2 ม.3/1 – ม.3/4  
 
รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 1 (Computing Science 1) รหัสวิชา ว21103 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร  
เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ รวมถึงแก้ปัญหาหรืออธิบายขั้นตอน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ และนำมาแก้ปัญหาหรือ
อธิบายขั้นตอนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีเจตคติที ่ดีต่อการเขียนโปรแกรม มีวินัยรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  
ใฝ่เรียนรู้ นำความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่าง
เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด  

ว 4.2 ม.1/1- ม.1/2       
 
รวมทั้งหมด 2  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 2 (Computing Science 2) รหัสวิชา ว21104 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแนวทางการใช ้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การรวบรวมข้อมูลปฐมภ ูมิ                
การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้การจัดการข้อมูลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก  
 โดยใช้การวางแผนและเลือกรูปแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการประมวลผล และ
ประยุกต์ใช้การจัดการข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นหนองจอก มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด  
 ว 4.2 ม.1/3 - ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด 2  ตัวช้ีวัด 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 104 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 3 (Computing Science 3) รหัสวิชา ว22103 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การออกแบบอัลกอริทึม 
เขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะและฟังก์ชั่นเบื้องต้น  
 โดยใช้อัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนหรือการทำงานที่พบใน
ชีวิตจริง และนำซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม             
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การออกแบบอัลกอริทึม การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
ผลงาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด  
 ว 4.2 ม.2/1 - ม.2/2 
 
รวมทั้งหมด 2  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 4 (Computing Science 4) รหัสวิชา ว22104 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของการสื่อสาร 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล  การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่าย การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน และมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ใช้เทคโนโลยีในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และทราบถึงผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตใน
ด้านต่าง ๆ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ รวมถึง 
หลักการสร้างและกำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานและ กำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบใน
การเผยแพร่ข้อมูล เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด  
 ว 4.2 ม.2/3 - ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด 2  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 5 (Computing Science 5) รหัสวิชา ว23103 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาขั ้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเลือกซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน  
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน การทำงานของ Internet of Things (IoT) 
 โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ตามขั้นตอน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ออกแบบระบบการทำงานของ Internet of Things (IoT)  
 เพื ่อให้เกิดเจตคติที ่ดีต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการ 
นำแอปพลิเคชันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และนำความรู้มาใช้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด  
 ว 4.2 ม.3/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 6 (Computing Science 6) รหัสวิชา ว23104 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษากระบวนการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข ้อมูลปฐมภูม ิและทุต ิยภ ูม ิ การประมวลผล     
การประเมินความน่าเชื่อถือ การสืบค้นข้อมูล เหตุผลวิบัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ ของผู้อื ่นโดย 
ชอบธรรม  
 โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ การสืบค้นหาแหล่งต้นต่อของข้อมูล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการข้อมูล ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นหนองจอกอย่างเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด  
 ว 4.2 ม.3/2 - ม.3/4 
 
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 1 (Enhance Science Skills 1)  รหัสวิชา ว 21201 
จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์ ธาตุและสารประกอบ ตารางธาตุ สัญลักษณ์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวลและ
ไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อะตอม อนุภาคมูลฐานภายในอะตอม สารประกอบ โมเลกุลของ
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์  และ สารแขวนลอย ตัวทำละลายและตัวถูกละลาย สถานะของ
สารละลาย คอลลอยด์สารแขวนลอยด์การจากแนกสาร การจัดกลุ่มสารตามลักษณะของเนื้อสารและขนาด
ของอนุภาค เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจำแนกสาร  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ
ตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสืบเสาะหาข้อมูลเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสาธิตเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานต่างๆเพ่ือให้
ใช้ได้อย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย 
 2.สืบคน้ข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยวิธีป้องกนัและแก้ไขอันตรายที่ เกิดขึ้น
จากการใช้สารเคม ี
 3.สืบค้น ข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ ธาตุและสารประกอบ ตารางธาตุ สัญลักษณ์ของธาตุ เลข  อะตอม 
เลขมวลและไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้ 
 4.สืบค้น ข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ อนุภาคมูลฐานภายในอะตอม สารประกอบ โมเลกุลของ  
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย ตัวทำละลายและตัวถูกละลาย สถานะของ 
สารละลายได ้
 5.สืบค้น ข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์การจัดกลุ่มสารตามลักษณะของเนื้อสารและขนาดของ อนุภาค 
เกณฑต่์าง ๆ ที่ใช้ในการจำแนกสารได ้
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 2 (Enhance Science Skills 2)  รหัสวิชา ว 21202
จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อน ในการเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎีพลังงานจลน์การเคลื่อนที่ของ
โมเลกุลของสสารในการเปลี่ยนสถานะที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างระหว่างอนุภาคของสาร 
รูปร่างของสารเปลี่ยนไปเมื่อถูกพลังงานความร้อน อุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการความร้อน การ
ใช้เครื่องมือเพื่อวัดความร้อน การหดตัวและขยายตัวของวัตถุเมื่อถูกความร้อน การถ่ายโอนความร้อนรูปแบบ
ต่างๆ คำนวณหาค่าพลังงานความร้อนและหน่วยต่างๆของอุณหภูมิ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานความ
ร้อนในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้   การสังเกตหรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื ่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ การอภิปราย สร้างสมมุติฐานที่
สามารถตรวจสอบได ้
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของพลังงานความร้อน 
 2. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะสารเมื่อถูกความร้อน 
 3. อธิบายความแตกต่างของการยืดหดของอนุภาคสารเมื่อถูกความร้อน 
 4. อธิบายหลักการดูดความร้อนและคายความร้อน 
 5. คำนวณค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะสาร 
 6. ใช้อุปการณ์วัดอุณหภูมิของสาร 
 7. คำนวณหาอุณหภูมิของสารในหน่วยต่างๆ 
 8. ออกแบบและปฏิบัติการทดลองที่แสดงถึงพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะสาร 
 9. อธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนรูปแบบต่างๆ  
 10.บอกประโยชน์ของพลังงานงานความร้อนในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 3 (Enhance Science Skills 3)  
รหัสวิชา ว 22201  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ ของระบบอวัยวะแต่ละระบบ ตลอดจนการ
ทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ ในแต่ละระบบ  เห็นความสำคัญของระบบอวัยวะในร่างกาย และตระหนักถึง
การดูแลรักษาระบบอวัยวะเหล่านั้น 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกตสำรวจ สืบค้น เปรียบเทียบ อธิบาย ทดลอง สร้าง
แบบจำลอง จำแนกวิเคราะห์ทดสอบ อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 

2. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง 

3. ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ำ

กิจกรรม 

4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องในระบบหายใจ 

5. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

6. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 
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7. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ 

ของร่างกาย 

8. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท โดย

การบอก แนวทางและปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะในแต่ละระบบให้ทำงานเป็นปกติ 

9. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้

แบบจำลอง 

10. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที ่ควบคุมการเปลี ่ยนแปลงของร่างกายเมื ่อเข้าสู่  

วัยหนุ่มสาว 

11. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ

ของตนเอง ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

12. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก 

13. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีกำหนด 

14. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4 (Enhance Science Skills 4)  
รหัสวิชา ว 22202  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก ส่วนประกอบของโลก ปรากฏการณ์
ทางธรณีที่มีผลทำให้เกิดภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ลักษณะทางธรณีวิทยาในท้องถิ่น ทรัพยากรดิน หิน แร่ ซาก
ดึกดำบรรพ์และวิวัฒนาการโลกศึกษากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศและสัณฐานของโลก 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกตสำรวจ สืบค้น เปรียบเทียบ อธิบาย ทดลอง สร้าง
แบบจำลอง จำแนกวิเคราะห์ทดสอบ อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายส่วนประกอบของโลกทางธรณีวิทยาได้ 

2. อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

3. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน สมบัติทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได้ 

4. วิเคราะห์และอภิปรายสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 

5. สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี 

6. ประโยชน์ของหินแต่ละประเภทได้ 

7. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง 

8. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม แผ่นดินถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง หลุมยุบ และแผ่นดินทรุด 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 5 (Enhance Science Skills 5)  
รหัสวิชา ว 23201  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น สร้าง
แบบจำลองการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารที่ได้จากการสำรวจในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  อธิบายการใช้ประโยชน์จากการดัดแปรทางพันธุกรรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่อง
โรคทางพันธุกรรม ระบุสมบัติทางกายกภาพและการใช้ประโยชน์ว ัสดุประเภทพอลิเมอร์ อธิบายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความอธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลอง กำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
ควบคุมตัวแปร การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ ตรวจสอบ และอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น 
2. สร้างแบบจำลองการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารที่ได้จากการสำรวจในท้องถิ่น 
3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบ

นิเวศ 
4. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
5. อธิบายการใช้ประโยชน์จากการดัดแปรทางพันธุกรรม 
6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม 
7. ระบุสมบัติทางกายกภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
8. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 6 (Enhance Science Skills 6)  
รหัสวิชา ว 23202  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน และคำนวณ
ปริมาณที่เกี ่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์  วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน บรรยายการทำงานของ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ  อธิบายการการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นตกของดวงจันทร์ การเกิด
น้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลอง กำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
ควบคุมตัวแปร สืบเสาะหาความรู้ สำรวจ ตรวจสอบ และอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน และคำนวณ

ปริมาณที่เก่ียวข้องโดยใช้สมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบ

อนุกรมและแบบขนาน 

3. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

4. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ 

5. อธิบายการการเกิดฤดู ข้างข้ึนข้างแรม การข้ึนตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

6. การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น 1 (Introductory Biological Sciences 1)  
รหัสวิชา ว 21203  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วยการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน การ
ทดลอง การรวบรวมข้อมูล สรุปผล และการเขียนรายงานการทดลองการใช้กล้องจุลทรรศน์  โครงสร้างและ 
หน้าที่ของเซลล์  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ
พืช กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ส่วนประกอบของพืช การเจริญเติบโตของพืช การสร้างอาหารของพืช 
กระบวนการ แพร่และการออสโมซิส กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงสารในพืช การสืบพันธุ์ของ
พืช การตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าของพืช เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของพืช 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ การอธิบาย การวิเคราะห์ 
การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การอภิปราย การตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่า 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ สรุปองค์วามรู้ ตัดสินใจนำความรู้ไป
ในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส  
5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและอธิบายวัฎจักรแสงคลอโรฟิลล์
แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์น้า เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง  
6. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ ที่เกี่ยวขอ้งกับการลำเลียงน้ำ ของพืช  
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7. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำ เลียงน้ำ และอาหารของพืช  
8. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช  
9. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วน 
ต่าง ๆ ของพืชเพ่ือช่วยในการขยายพนัธุ์  
10. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส 
11. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์เพิ่มผลผลิตของพืช 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น 2 (Introductory Biological Sciences 2)  
รหัสวิชา ว 21204  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจำแนกของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
การดำรงชีวิต อาณาจักรของสิ ่งมีชีวิต ได้แก่  อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช 
อาณาจักรฟังใจ และอาณาจักรสัตว์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสิ่งมีชีวิต 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้    การสังเกตหรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื ่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ การอภิปราย สร้างสมมุติฐานที่
สามารถตรวจสอบได ้
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะสิ่งมีชีวิตอาณาจักรมอเนอรา  
 2. อธิบายลักษณะสิ่งมีชีวิตอาณาจักรโปรติสตา  
 3. อธิบายลักษณะสิ่งมีชีวิตอาณาจักรพืช  
 4. อธิบายลักษณะสิ่งมีชีวิตอาณาจักรฟังใจ  
 5. อธิบายลักษณะสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์ 
 6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสิ่งมีชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพเบื้องต้น 1 (Introductory Physical Science 1)  
รหัสวิชา ว 22203  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่งมิติ เวกเตอร์ ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง การกระจัดการ
เคลื่อนที่ในแนวราบและการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่ในแบบ สองมิติ  มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่
ของนิวตัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกตสำรวจ สืบค้น เปรียบเทียบ อธิบาย ทดลอง สร้าง
แบบจำลอง จำแนกวิเคราะห์ทดสอบ อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีคว ามสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ วิธีการบวกปริมาณในแต่ละประเภทมีความ

แตกต่างกัน การ      หาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูป และการคำนวณ   การคูณเวกเตอร์ทั้งการคูณ

เชิง  สเกลาร์และเชิงเวกเตอร์ 

2. อธิบายและยกตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งต้องคำนึงถึงกรอบอ้างอิง ความเร็วในการเคลื่อนที่จึง

เป็นความเร็วสัมพัทธ์ 

3. ทดลองและสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติท่ีมีความเร่งคงตัว และอธิบายด้วยสมการอย่างง่าย 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพเบื้องต้น 2 (Introductory Physical Science 2)  
รหัสวิชา ว 22204  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย  ได้แก่ พื้นเอียง คาน รอก ล้อและเพลา สกรู ลิ่ม และ
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกตสำรวจ สืบค้น เปรียบเทียบ อธิบาย ทดลอง สร้าง
แบบจำลอง จำแนกวิเคราะห์ทดสอบ อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย  

2. บอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้เครื่องกลอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน  

 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา โลก และดาราศาสตร์เบื้องต้น 1 (Introductory Earth and Astronomy 1)  
รหัสวิชา ว 23203  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ในระบบสุริยะได้ อธิบายการเกิดฤดู การเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นตกของดวงจันทร์ การเกิดนำขึ้นน้ำลง คำนวณเวลาตก
ของดวงจันทร์ อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่างความก้าวหน้าโครงกา รสำรวจ
อวกาศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลอง กำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
ควบคุมตัวแปร โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ ตรวจสอบ และอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ในระบบสุริยะได้ 
2. อธิบายการเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นตกของดวงจันทร์ 

การเกิดนำขึ้นน้ำลง คำนวณเวลาตกของดวงจันทร์ 

3. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่างความก้าวหน้าโครงการสำรวจอวกาศ 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา โลก และดาราศาสตร์เบื้องต้น 2 (Introductory Earth and Astronomy 2)  
รหัสวิชา ว 23204  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของ เอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี บิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ กระบวนการเกิดดา วฤกษ์ 
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน -โปรตอน และ   
วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ ลำดับ
วิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั ้งต้น วิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ในลำดับ
วิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลอง กำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
ควบคุมตัวแปร โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ ตรวจสอบ และอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของ เอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี บิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
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 2. โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก  และระบุตำแหน่งของระบบสุร ิยะ 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และ   วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 
  3. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์  ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและ
สเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ ลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์
กับมวลตั้งต้น 

4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ซ
ปรุง-รัสเซลล์ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหา (Science for Problem Solving)  
รหัสวิชา ว 21205  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การทำงานแบบนักวิทยาศาสตร์  สนุกกับการทดลอง 
ศึกษา  ค้นคว้า ดูงานและทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด  และการแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ  ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง  การกำหนดและควบคุมตัวแปร  ตลอดจน
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน  และการหาอุปกรณ์ทดแทนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาข้ันสูงได้อย่างต่อเนื่อง  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแกปัญหา ด้านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเอง 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้าเรื่องที่
สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้  

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆ วิธี พร้อมทั้งเลือก
เทคนิควิธีการตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและ เครื่องมือที่
เหมาะสม  
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3. เก็บข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความ สอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจ ตรวจสอบ  

4. สร้างแบบจำลอง (modeling) หรือรูปแบบ (Pattern representation) ที่อธิบายผล หรือผลของ
การสำรวจตรวจสอบ สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและการนำความรู้ไป ใช้ใน
สถานการณ์ใหม ่

5. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่ เพิ่มขึ้น
โต้แย้งจากเดิม  

6. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล ของโครงงาน 
หรอืชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

7. มีความรัก ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์  

8. พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความอยากรู ้อยากเห็น ความรับผิดชอบ ความเพียร
พยายาม ความมีเหตุผล มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และ 
คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)  
รหัสวิชา ว 21206  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ   วัฏจักร
คาร์บอน ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงขนาดของประชากร และสภาพปัญหาสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแกปัญหา ด้านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเอง 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ 
2. อธ ิบายความหลากหลายทางช ีวภาพที ่ม ีต ่อมน ุษย ์ ส ัตว ์ พ ืช และสิ ่งแวดล้อม ผลของ

เทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

3. อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงาน
ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบ
นิเวศ  

4. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ่น 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (Get Started With the Science Project)  
รหัสวิชา ว 22205  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน และ การจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแกปัญหา ด้านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเอง 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง 

ที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
3. เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

4. รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง 

กับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ 
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6. สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ 

7. สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่เก่ียวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้
ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry in Daily Life)  
รหัสวิชา ว 22206  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก เขียนและแปล
ความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอนและระดับ
พลังงาน เวเลนซ์อิเล็กตรอน แนวโน้มของสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุปัจจุบัน ของธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ (representative element) และธาตุแทรนซิชัน (transition element) การสลายตัวและอันตรายจาก
ไอโซโทปกัมมันตรังสี พันธะเคมี การเกิดพันธะไอออนิก การเกิดันธะโคเวเลนต์ การเกิดพันธะโลหะ การเขียน
สูตรและการเรียกชื่อของสารประกอบ การนำสารประกอบชนิดต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ ความหมายและคำนวณ
ความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรแก๊ส ที่ STP มวลสูตร มวลโมเลกุล ตลอดจน
ความเข้มข้นของสารละลาย และการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ และจากการเจือจางของสารละลาย 
ความหมายของ กรด – เบส และค่า pH โดยใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน 
ตลอนจนการนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยา กรด – เบส (neutralization reaction) ไปใช้ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารนญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความ เช้าใจ และเกิดจิตสำนึก ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ธรรมยาการธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อมหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสาร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและความ
รับผิดชอบ มีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารนญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน(ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู ้(การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง) และ
คุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความสื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
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ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล สมมุติฐานหรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการนำเสนอแบบจำลองอะตอม

ของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 
 2. อธิบายและแปลความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ในการระบุจำนวนจำนวน โปรตอน 
นิวตรอน และอิ เล็กตรอน รวมทั้ งบอกความหมายขอ งไอโซโทป   
 3. อธิบายและแปลความหมายของการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ ในการระบุหมู่ คาบ และเวเลนซ์
อิเล็กตรอน ตลอดจนแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

4. อธิบายการเกิดพันธะไอออนนิกโดยใช้ทฤษฎีการจัดเรียงอิเล็กตรอนและการถายโอนอิเล็กตรอน  
เพ่ือให้เกิดเป็นไอออนของธาตุ   

5. เขียนสูตรและเรียกชือสารประกอบไอออนิก 
6. สมบัติของสารประกอบไอออนิก 
7. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ โดยใช้แผนภาพแบบจุดและแบบเส้น เพ่ือให้เกิดพันธะต่างๆ 
8. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์  
9. สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์ 

 12. อธิบายความหมายของ มวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุล ตลอดจนมวลสูตร 
 13. คำนวณ มวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุล ตลอดจนมวลสูตร 
 14. อธิบายความหมายของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊ส ที่ STP  
 15. อธิบายความสัมพันธ์หน่วยของโมล จำนวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส ที่ STP โดยใช้ 
แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
 16. อธิบายความหมายของสารละลาย ตลอดจนหน่วยของสารละลาย 
 17. อธิบายและทดลองเตรียมสารละลาย และเลือกอุปกรณ์เครื่องแก้วตลอดจนวิธีการใช้ 
 18. อธิบายความหมายของ กรด – เบส และความสัมพันธ์ของ ค่า pH กับความเป็นเป็น กรด – เบส 
 19. อธิบายความหมายและสมการปฏิกิริยา กรด - เบส ตลอดจนการนำไปใช้ 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)  
รหัสวิชา ว 23205  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น อภิปรายและนำเสนอโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ วางแผน และออกแบบโครงร่าง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแกปัญหา ด้านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเอง 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้าประเด็นหัวข้อที่สนใจและสารสนเทศของประเด็นที่จะศึกษา 

3. เขียนโครงร่างของโครงงานเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงาน 

4. การดำเนินการเก็บข้อมูลและจัดทำโครงงาน 

5. การวิเคราะห์และอภิปรายผลการการจัดทำโครงงาน 

6. เขียนรายงานของโครงงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงานการนำเสนอโครงงาน 

7. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา กลศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mechanics)  
รหัสวิชา ว 23206  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความรู ้ทางฟิสิกส์ที ่ได้จากการทดลองซึ ่งเกี ่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
ประกอบด้วยตัวเลขและหน่วยวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ได้จากเครื่องมือวัดต่างๆ หน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส์  ระบบหน่วยระหว่างชาติ (The International System of Units)  หรือ หน่วยระบบเอสไอ (SI) 
การทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี ่ยวกับการวัดปริมาณต่างๆ ด้วยเครื่องมือวัด  การเลือกใช้เครื่องมือวัดให้
เหมาะสมกับสิ ่งที ่ต ้องการวัด   การบันทึกปริมาณที ่ได้จากการวัดความไม่แน่นอนในการวัด  การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ได้จากการทดลองทางฟิสิกส์   การวิเคราะห์และการแปลความหมายจาก
กราฟ  การหาความชันจากกราฟเส้นตรง จุดตัดแกน และพ้ืนที่ใต้กราฟ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแกปัญหา ด้านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเอง 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ยกตัวอย่างปริมาณทางฟิสิกส์ได ้

2. ยกตัวอย่างหน่วยในระบบเอสไอของปริมาณนั้น ๆ ได้ 

3. ระบุหน่วยฐานและตัวอย่างหน่วยอนุพัทธ์ของระบบเอสไอ 
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4. ใช้คำนำหน้าหน่วยเปลี่ยนหน่วยให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง 

5. อธิบายสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และเขียนจำนวนหรือปริมาณในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได ้

6. บอกความสำคัญของการทดลองและรายงานผลการทดลอง 

7. บันทึกผลการวัดโดยใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย 

8. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม 

9. วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรงที่ได้จากผลการทดลองได้ 

10. เขียนกราฟและหาค่าของปริมาณจากกราฟเส้นตรงได้ 

 

รวมทั้งหมด  10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 (Applied Computing Science 1)  
รหัสวิชา ว21207  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาการแก้ปัญหา การอออกแบบอัลกอริทึม การเขียนรหัสลำลองและผังงาน สัญลักษณ์ของ     ผัง
งาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และอธิบายขั้นตอนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก  
 โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนรหัสลำลองและผังงานเพื่อแก้ปัญหา   
ในชีวิตประจำวัน อธิบายขั้นตอนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ ่นหนองจอก     
สร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการการอออกแบบอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ใน  
การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรม 
 เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดี นำความรู้ในการแก้ปัญหา การอออกแบบอัลกอริทึม การเขียนรหัสลำลอง  และ
ผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างเหมาะสม มีวินัยรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ   
ที่ได้รับมอบหมาย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช ้อ ัลกอริทึมในการออกแบบขั ้นตอนวิธ ีในการแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่ พบใน
ชีวิตประจำวัน 
 2. ประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาในการเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรม 
 
รวมทั้งหมด  2 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 (Applied Computing Science 2)  
รหัสวิชา ว21208  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการแก้ปัญหา การอออกแบบอัลกอริทึม การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ  ใช้
งานตัวแปร  เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อนำการเขียนโปรแกรมไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น หรือบูรณาการ
ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการอออกแบบอัลกอริทึม ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม สร้าง
ทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การเขียนโปรแกรมสร้างชิ้นงานที่บูรณาการร่วมกับรายวิชา
อื่น หรือบูรณาการร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก ได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม มีวินัยรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ใฝ่เรียนรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก
อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ออกแบบอัลกอริทึม ประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างชิ้นงานโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาอ่ืน 
 
รวมทั้งหมด  2 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 (Applied Computing Science 3)  
รหัสวิชา ว22207  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศ ึกษาหล ักการ แนวค ิดการออกแบบและองค ์ประกอบการเข ียนโปรแกรม โครงสร ้าง
ภาษาคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา โดยการแก้ปัญหานั้น นำมาซึ่ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 เพื่อให้ผู ้เรียนประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิด ในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยการออกแบบและเขียนโปรแกรมภาษาที ่ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน การเลือกใช้โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานตามความต้องการ และการบูรณาการนำความรู้มาใช้เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
เพื่อให้ผู ้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายหลักการและแนวคิดการออกแบบและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรรกะ
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
 2.  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน ในการแก้ปัญหาได้อย่ างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 136 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 (Applied Computing Science 4)  
รหัสวิชา ว22208  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงาน โครงสร้าง หลักการโปรแกรม
แบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผลคำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่ง
ควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ โดย
การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
หนองจอก 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนลำดับการ
ทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาผลงานที่เกิดจากการค้นคว้า โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวน
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิด เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม   
   สามารถนำทักษะที ่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต รู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างคุ้มค่าถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายหลักการ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนอัลกอริทึมเพื่อใช้เขียนโปรแกรมที่มีตรรกะ
แนวคิดเชิงคำนวณ การกำหนดเงื่อนไข ตัวแปร การทำซ้ำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  
 2.  การเขียนโปรแกรมจากการเขียนอัลกอริทึม ที่มีตรรกะแนวคิดเชิงคำนวณ การกำหนดเงื่อนไข ตัว
แปร การทำซ้ำเพ่ือสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 (Applied Computing Science 5)  
รหัสวิชา ว23207  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น  ลำดับการทำงาน คำสั่งในการประกาศตัวแปร การประมวลผล การ
ควบคุม การทำซ้ำ ข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม  คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 โดยใช้ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ใช้คำสั่งของโปรแกรมภาษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร สามารถเขียนลำดับการทำงานและการใช้
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก  
 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายขั้นตอนและหลักการโปรแกรมเบื้องต้นได้  

2. สามารถใช้โครงสร้างแบบลำดับ การควบคุม และวนซ้ำได้  
3. สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ 

 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 (Applied Computing Science 6)  
รหัสวิชา ว23208  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงาน โครงสร้าง หลักการโปรแกรม 
คำสั่งในการประมวลผลคำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม 
คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และใช้กระบวนการปฏิบัติ นำไปสู่การสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมภาษาเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่น บูรณา
การกับรายวิชาอ่ืนๆ  และประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
ได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเขียนแผนผังความคิดในการวางแผนออกแบบและพัฒนาได้ 

2. สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ 
3. พัฒนาแอปพลิเคชั่นโดยบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ส21101 SOC 21101 สังคมศึกษา 1 Social Studies 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ส21102 SOC 21102 สังคมศึกษา 2 Social Studies 2 1.5 60 ชั่วโมง 
ส21103 SOC 21103 ประวัติศาสตร์ 1  History 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ส21104 SOC 21104 ประวัติศาสตร์ 2 History 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.2 ส22101 SOC 22101 สังคมศึกษา 3 Social Studies 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ส22102 SOC 22102 สังคมศึกษา 4 Social Studies 4 1.5 60 ชั่วโมง 
ส22103 SOC 22103 ประวัติศาสตร์ 3  History 3 0.5 20 ชั่วโมง 
ส22104 SOC 22104 ประวัติศาสตร์ 4 History 4 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.3 ส23101 SOC 23101 สังคมศึกษา 5 Social Studies 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ส23102 SOC 23102 สังคมศึกษา 6 Social Studies 6 1.5 60 ชั่วโมง 
ส23103 SOC 23103 ประวัติศาสตร์ 5  History 5 0.5 20 ชั่วโมง 
ส23104 SOC 23104 ประวัติศาสตร์ 6  History 6 0.5 20 ชั่วโมง 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส21101  สังคมศึกษา 1  จำนวน   60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 

ส21102  สังคมศึกษา 2  จำนวน   60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 

ส22101  สังคมศึกษา 3  จำนวน   60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 

ส22102  สังคมศึกษา 4  จำนวน   60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 

ส23101  สังคมศึกษา 5  จำนวน   60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 

ส23102  สังคมศึกษา 6  จำนวน   60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 

ส21103  ประวัติศาสตร์ 1  จำนวน   20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 

ส21104  ประวัติศาสตร์ 2  จำนวน   20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 

ส22103  ประวัติศาสตร์ 3  จำนวน   20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 

ส22104  ประวัติศาสตร์ 4  จำนวน   20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 

ส23103  ประวัติศาสตร์ 5  จำนวน   20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 

ส23104  ประวัติศาสตร์ 6  จำนวน   20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 - 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 1 (Social Studies 1) รหัสวิชา ส21101    จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์                                                                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
  ศึกษาวิเคราะห์การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย  
วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการ
พัฒนาตนและครอบครัว  วิเคราะห์และอธิบายพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิ ริยา หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีกำหนดวิเคราะห์แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด  วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และ
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตน  ศึกษาและวิเคราะห์หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์พุทธคุณและข้อธรรมสำคัญ ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ฝึกปฏิบัติการพัฒนาจิต การบริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  
ศึกษาและอธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภท และธนาคารกลาง ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศและท้องถิ่นหนองจอก ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ลงมือปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลระบุ
ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน แสดงถึงการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื ่น อธิบายหลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับตนเอง  
  โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ การใช้ภาพ ข่าว หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต เข้าใจการบริหารจัดการ ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุป
ความรู้ที่ได้เป็นแผนภาพความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ
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ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามคนดีตามระบอบประชาธิปไตยและเข้าใจ  หลักสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค สามารถปฏิบัติตนได้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตัวช้ีวัด 
   ส 1.1 ม.1/1 - ม.1/8 
  ส 2.1 ม.1/1 - ม.1/4 
  ส 2.2 ม.1/1 - ม.1/3 
  ส 3.1 ม.1/1 - ม.1/3 
  ส 3.2 ม.1/1 - ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 2 (Social Studies 2) รหัสวิชา ส21102 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นทีทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ  วิเคราะห์ประวัติ
ความสำคัญวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนดได้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนในแต่ละศานา  
วิเคราะห์ถึงความหมายและความจำเป็นของศาสนสัมพันธ์  การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิ กชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ  วิเคราะห์ตัวอย่างบุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์หรือมีผลงานด้าน  
ศาสนสัมพันธ์  วิเคราะห์การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงวัด  การใช้สาธารณูปโภคควัดอย่างประหยัด   
การช่วยรักษาความสะอาดแความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด  วิเคราะห์การสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวัด  
การช่วยและการร่วมกิจกรรมของวัด  ทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด การช่วยรักษาศาสนาสถานและ  
ศาสนวัตถุ  ตลอดจนการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม  วิเคราะห์วิถีชีวิตของพระภิกษุ  และบทบาทหน้าของ
พระภิกษุในการเผยแผ่ศาสนา  รวมถึงการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  วิเคราะห์หลักธรรมเพื่อการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  และการจัดโต๊ะหมูบูชาและการจุดธูปเทียน  วิเคราะห์ความสำคัญ
ของศาสนพิธี การจัดดเตรียมศาสนพิธี  การอาราธนาศีลและคำอาราธนาแบบต่างๆ  รวมถึงการปฏิบัติตนใน
ศาสนาพิธีด้วย  วิเคราะห์ประวัติและความสำคัญของวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด  และลองจิจูด)  เส้นแบ่งเวลา เปรียบเทียบวัน เวลาของ โลก  
สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
วิเคราะห์ถึงปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ในทวีปทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  สืบค้น  อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  โลก  วิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย   ทวีป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  วิเคราะห์ถึงแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นหนองจอก ประเทศ รวมถึง
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
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 โดยการเชื ่อมโยงประสบการณ์เดิมสู ่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิง
วิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม 

เห็นความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั ่งยืน เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  การเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
ต่อศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 
ตัวช้ีวัด 

ส 1.1 ม.1/9 - ม.1/11 
ส 1.2 ม.1/1 - ม.1/5 
ส 5.1 ม.1/1 - ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/1 - ม.1/4 

 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 3  (Social Studies 3) รหัสวิชา ส22101 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พระพุทธ ศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื ่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด หรือตามศาสนาที่ตนนับถือ ศึกษาโครงสร้าง และ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งพุทธศาสนสุภาษิต  
  ศึกษาและอธิบายความหมายและความสำคัญของการลงทุน การออม การผลิตสินค้า การบริการ 
การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นหนองจอกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ  
การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลก ที ่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางด้านการค้า และความสำคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นหนองจอกและประเทศชาติ เข้าใจ
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย 
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย 
  โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างค่านิยม 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการแบบกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ มีเจตคติท่ีดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นวิถีประชาธิปไตยและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข 
และเห็นความจำเป็นของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ม.2/1 - ม.2/8, ม.2/11 
  ส 2.1 ม.2/1 - ม.2/4 
  ส 2.2 ม.2/1 - ม.2/2 
  ส 3.1 ม.2/1 - ม.2/4 
  ส 3.2 ม.2/1 - ม.2/4 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 4 (Social Studies 4) รหัสวิชา ส22102 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ  มารยาทของความเป็นศาสนิกชน ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ความแตกต่างของศาสนพิธี  
พิธีกรรมตาม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เน้นวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้ าคุณธรรม 
และแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  
            ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
มาตราส่วนทิศ และสัญลักษณ์ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัย
ทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที ่มีผลต่อทำเลที ่ตั ้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสั งคม ปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป แอฟริกาและท้องถิ่นหนองจอกอย่างยั่งยืน   
  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สรา้งความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ   
 เพ่ือให้เกิดศรัทธายิ่งต่อพระรัตนตรัย รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
  ส 1.1 ม.2/6, ม.2/9 - ม.2/10   
  ส 1.2 ม.2/1 - ม.2/5   
  ส 5.1 ม.2/1 - ม.2/3  
  ส 5.2 ม.2/1 - ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา  สังคมศึกษา 5  (Social Studies 5) รหัสวิชา ส 23101    จำนวน  3   คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา                   
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาตนนับถือ เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน และการมีครอบครัว เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 
ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
บทบาทหน้าที่รัฐบาล ศึกษาลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา โทษทางอาญา ลักษณะ    การกระทำผิด
ทางแพ่ง การรับผิดทางแพ่ง กฎหมายสิทธิมนุษยชน ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ ระบอบ  การปกครองแบบ
ต่าง ๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน รัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การใช้อำนาจรัฐ  
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ ่ม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ประเด็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งวิเคราะห์ผลของการกระทำผิดตามกฎหมาย โทษที่ได้รับ และ
สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข เกิดความเข้าใจสิทธิของตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตาม
ระบอบการปกครอง และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม  
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ตัวช้ีวัด 
          ส 1.1 ม.3/1 - ม.3/10 
          ส 2.2 ม.3/1 - ม.3/4  
 ส 3.1 ม.3/1 - ม.3/3 
 ส 3.2 ม.3/1 - ม.3/6 
 
รวมทั้งหมด  23 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา  สังคมศึกษา 6  (Social Studies 6) รหัสวิชา ส 23102    จำนวน 3  คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
        ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ บทบาทของสาวก (หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
และจริยวัตรอย่างเหมาะสม) และการปฏิบัติตนต่อสาวก (การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธี  ที่บ้าน 
การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ)อธิบายหน้าที่และบทบาทของสาวกและการ
ปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าที่ของศาสนิก
ชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ   การยอมรับความแตกต่างและวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชน
ในศาสนาอื่นอธิบายเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและปัญหา ทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไป
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
        เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข เกิดความรู้ความเข้าใจลักษะทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้และสามารถวิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย และสามารถหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้
พัฒนาแบบยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด 

ส 1.2   ม.3/1-ม.3/7 
 ส 3.1   ม.3/1 - ม.3/4 

ส 3.2   ม.3/1 - ม.3/6 
ส 5.1   ม.3/1 - ม.3/2    
ส 5.2   ม.3/1 - ม.3/4       

 
รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ประวัติศาสตร์ 1 (History 1) รหัสวิชา ส21103 จำนวน  1  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์ ความสำคัญของเวลาในทาง
ประวัติศาสตร์รวมถึงการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของชาติ อีกทั้ง
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย ซึ่งได้แก่ รัฐโบราณในดินแดนไทย รัฐไทยในดินแดนไทย ในด้านการ เมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลรวมทั ้งใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื ่อสาร 
ความสามารถในการคดิความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

ตระหนักในความรักในความเป็นชนชาติไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม.1/1- ม.1/3  
ส 4.3 ม.1/1 
 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ประวัติศาสตร์ 2 (History 2)  รหัสวิชา ส21104 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ อธิบาย การพัฒนาการของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมถึง                    
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วรรณกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท้องถิ่นหนองจอก 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลรวมทั้งใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใฝ่เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นชนชาติไทย มีจิตสาธารณะ 
มีวินัยและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ตระหนักในความรักในความเป็นชนชาติไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ส 4.2 ม.1/1 - ม.1/2 
ส 4.3 ม.1/2, ม.1/3  
 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ประวัติศาสตร์ 3  (History 3) รหัสวิชา ส22103 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ในสมัย
อยุธยาและธนบุรีความสำคัญการตีความทางประวัติศาสตร์  สารสนเทศที่อยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่น
หนองจอกหลักฐานสมัยอยุธยาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ในเรื ่องเกี่ยวกับ  การสถาปนา  
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  เหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  1  และการกู้เอกราช  
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  และการกู้เอกราช วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  เช่น  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่  2  สมเด็จพระสุริโยไท  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 โดยใช้การวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน อภิปราย  ยกตัวอย่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา
และธนบุรี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นความสำคัญและสามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่มีผลต่อปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย
อย่างถูกต้อง เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย   เห็นความพยายามของบรรพบุรุษที่ปกป้องชาติและสร้างสรรค์
ความเจริญสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 
 
ตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม 2/1 – ม.2/3  
 ส 4.3 ม 2/1, ม 2/2  

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ประวัติศาสตร์ 4  (History 4) รหัสวิชา ส22104 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

  
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา ธนบุรีท้องถิ่นหนองจอก และอิทธพลของภูมิปัญญา
ต่อการพัฒนาชาติไทย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ศึกษาความสำคัญของแหล่งอารายธรรมโบราณ 
และแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน   
 โดยใช้การระบุ วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความสำคัญของปัจจัยทางภูมิศาสตร์และแหล่งอารยธรรมโบราณ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษยชาติในภูมิภาคเอเชีย 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2 ม. 2/1, ม. 2/2 
 ส 4.3 ม. 2/3 
 
รวมทั้งหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา  ประวัติศาสตร์ 5  (History 5)     รหัสวิชา ส 23103     จำนวน 1  คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นหนองจอก  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่นของตนตามความเหมะสมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีโดยใช้เหตุการณ์ทางประวัติศ าสตร์ ที่ตั้งและ
สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมทางตะวันตกที่มีผลต่อ
การพัฒนาและการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที ่ 20 
สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่  2  สงครามเย็น  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการในการ สืบค้นข้อมูล  อภิปราย   คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนความ
แตกต่างความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง   

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความรักในความเป็นชนชาติไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
  ส 4.1 ม.3/1 , ม.3/2                        
 ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2  

 
รวมทั้งหมด  4   ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา  ประวัติศาสตร์ 6  (History 6)   รหัสวิชา ส 23104     จำนวน  1  คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการ
สร้างสรรค์ความเจริญและความมั่งคั่งของชาติไทย พัฒนาการของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์  ทางด้าน
การเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติต่าง ๆ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงความ
ขัดแย้ง   และความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐมหาอำนาจ เหตุการณ์สำคัญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง สภาพเศรษฐกิจไทยสมัยการติดต่อกับชาติตะวันตก สังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยการ
ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่  5 สังคมไทยสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475–ปัจจุบัน) 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย   ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475–
ปัจจุบัน)  
 โดยใช้กระบวนการในการสืบค้นข้อมูล  อภิปราย แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกตา่งความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความรักในความเป็นชนชาติไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
  ส 4.3 ม.3/1 - ม 3/3           
 
รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.1 พ21101 HP21101 สุขศึกษา 1 Health Education 1 0.5 20 ชั่วโมง 
พ21102 HP21102 พลศึกษา 1 Physical Education 1 0.5 20 ชั่วโมง 
พ21103 HP21103 สุขศึกษา 2 Health Education 2 0.5 20 ชั่วโมง 
พ21104 HP21104 พลศึกษา 2 Physical Education 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.2 พ22101 HP22101 สุขศึกษา 3 Health Education 3 0.5 20 ชั่วโมง 
พ22102 HP22102 พลศึกษา 3 Physical Education 3 0.5 20 ชั่วโมง 
พ22103 HP22103 สุขศึกษา 4 Health Education 4 0.5 20 ชั่วโมง 
พ22104 HP22104 พลศึกษา 4 Physical Education 4 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.3 พ23101 HP23101 สุขศึกษา 5 Health Education 5 0.5 20 ชั่วโมง 
พ23102 HP23102 พลศึกษา 5 Physical Education 5 0.5 20 ชั่วโมง 
พ23103 HP23103 สุขศึกษา 6 Health Education 6 0.5 20 ชั่วโมง 
พ23104 HP23104 พลศึกษา 6 Physical Education 6 0.5 20 ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.1 พ20201 HE20201 ร่างกายของเรา Human Anatomy  0.5 20 ชั่วโมง 
พ20202 HE20202 ความปลอดภัยใน

ชีวิต 
Safety in life  0.5 20 ชั่วโมง 

พ20207 PE20207 กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities 1.0 40 ชั่วโมง 
พ20208 PE20208 การยืดหยุ่น Flexibility 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.2 พ20203 HE20203 สุขภาพจิตและ 
การปรับตัว 

Mental Health and 
Adaptation 

0.5 20 ชั่วโมง 

พ20204 HE20204 การปฐมพยาบาล Health and Nutrition 0.5 20 ชั่วโมง 
พ20209 PE20209 ฟุตซอล Futsal 1.0 40 ชั่วโมง 
พ20210 PE20210 วอลเลย์บอล Volleyball 1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.3 พ20205 HE20205 เพศศึกษา Sex Education 0.5 20 ชั่วโมง 
พ20206 HE20206 สุขภาพและ

โภชนาการ 
First Aid 0.5 20 ชั่วโมง 

พ20211 PE20211 ฟุตบอล Football 1.0 40 ชั่วโมง 
พ20212 PE20212 ศิลปะมวยไทย Muay Thai art 1.0 40 ชั่วโมง 
พ20213 PE20213 กระบี่กระบอง Swordplay 1.0 40 ชั่วโมง 
พ20214 PE20214 เปตอง Petanque 1.0 40 ชั่วโมง 
พ20215 PE20215 ว่ายน้ำ Swimming 1.0 40 ชั่วโมง 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

พ21101 สุขศึกษา 1  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ21102  พลศึกษา 1   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ21103  สุขศึกษา 2  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ21104  พลศึกษา 2   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ22101  สุขศึกษา 3   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ22102  พลศึกษา 3   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ22103  สุขศึกษา 4   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ22104  พลศึกษา 4   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ23101  สุขศึกษา 5   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ23102  พลศึกษา 5   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ23103  สุขศึกษา 6   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ23104  พลศึกษา 6   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

พ20201  ร่างกายของเรา  จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
พ20202  ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
พ20203  สุขภาพจิตและการปรับตัว  จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5 หน่วยกิต 
พ20204  การปฐมพยาบาล  จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
พ20205  เพศศึกษา  จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5   หน่วยกิต 
พ20206  สุขภาพและโภชนาการ จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
พ20207  กิจกรรมเข้าจังหวะ จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20208  การยืดหยุ่น  จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20209  ฟุตซอล   จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20210  วอลเลย์บอล  จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20211  ฟุตบอล   จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20212  ศิลปะมวยไทย  จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20213  กระบี่กระบอง  จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20214  เปตอง   จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
พ20215  ว่ายน้ำ   จำนวน  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษา 1 (Health Education 1) รหัสวิชา พ21101 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีการดูแลรักษาระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ 
ภาวะการณ ์ เจร ิญเต ิบโตทางร ่ างกายของตนเองก ับเกณฑ ์มาตรฐาน การทดสอบสมรรถภาพ 
และวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม 
แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ และอภิปราย การนำเสนอ
ผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าความสำคัญของร่างกายตนเองในการเจริญเติบโตและการดูแลรักษาสมรรถภาพทาง
กายให้สมบูรณ์แข็งแรงและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.1/1 - ม.1/4  
 พ 2.1 ม.1/1 - ม.1/2 
 พ 4.1 ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 163 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา พลศึกษา 1 (Physical Education 1) รหัสวิชา พ21102 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬา ในรูปแบบต่าง ๆ 
ร ู ้และเข้าใจในกฎ กติกา กลวิธ ี ความร่วมมือ ความปลอดภัยในการแข่งขันและการทำงานเป็นทีม 
ฝ ึกท ักษะปฏ ิบ ัต ิการเคล ื ่อนไหวในร ูปแบบต ่าง ๆ การร ับ การส ่ง การเคล ื ่อนท ี ่  การทำประตู  
พร้อมทั้งการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นตลอดจนการปฏิบัติทักษะและสร้ าง
ความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย รักและเอาใจใส่ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
รู้จักมารยาทในการแข่งขันและเป็นผู้ชมกีฬาที่ดีและยังสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.1/1 - ม.1/3  
 พ 3.2 ม.1/1 - ม.1/6 
 พ 4.1 ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษา 2 (Health Education 2) รหัสวิชา พ21103 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะ
โภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ  
แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด  
การป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุโดยแสดงวิธีการ
ชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวางแผน  
ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีสุขนิสัยที่ดี มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4  
 พ 5.1 ม.1/1 - ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา พลศึกษา 2 (Physical Education 2) รหัสวิชา พ21104 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ รู้
และเข้าใจในกฎ กติกา กลวิธี ความร่วมมือ ความปลอดภัยในการแข่งขันและการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเคลื ่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเคลื ่อนที ่ การเสิร์ฟ การตบลูก พร้อมทั ้งการสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นตลอดจนการปฏิบัติทักษะและสร้าง
ความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย รักและเอาใจใส่ มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จัก
มารยาทในการแข่งขันและเป็นผู้ชมกีฬาที่ดีและยังสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.1/1 - ม.1/3  
 พ 3.2 ม.1/1 - ม.1/6 
 พ 4.1 ม.1/4  
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษา 3 (Health Education 3) รหัสวิชา พ22101 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการเปลี ่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่นวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตได้ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเจตคติในวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศ การแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ในวัยรุ่น เข้าใจถึง
ความเสมอภาคทางเพศการวางตัวที่เหมาะสมและหาแนวทางการป้องกันปัญหาทางเพศได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตความสมดุลระหว่ างสุขภาพกายและสุขภาพจิตและการ
ปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทาง
กาย เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดรวบยอด การสิเคราะห์ การอธิบาย การสืบค้นข้อมูลหลักการปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งฝึกทักษะการดำรงชีวิต 

เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และเข้าใจถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาของตนเองเพื ่อให้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.2/1 - ม.2/2  
 พ 2.1 ม.2/1 - ม.2/4 
 พ 4.1 ม.2/2, ม.2/4, ม.2/7 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา พลศึกษา 3 (Physical Education 3) รหัสวิชา พ22102 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาในประเภทต่าง ๆ รู้และ
เข้าใจในกฎ กติกา กลวิธี ความร่วมมือ ความปลอดภัยในการแข่งขันและการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นตลอดจนการปฏิบัติทักษะและสร้าง
ความคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย รักและเอาใจใส่ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
รู้จักมารยาทในการแข่งขันและเป็นผู้ชมกีฬาที่ดีและยังสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.2/1 - ม.2/4  
 พ 3.2 ม.2/1 - ม.2/5 
 พ 4.1 ม.2/7  
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษา 4 (Health Education 4) รหัสวิชา พ22103 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา อธิบายถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่าง
มีเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพ รู้วิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และสถานการณ์เสี่ยง ใช้ทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ
วางแผน การเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา     
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการดำเนินชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ม.2/1 - ม.2/3, ม.2/5 - ม.2/6  
 พ 5.1 ม.2/1 - ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา พลศึกษา 4 (Physical Education 4) รหัสวิชา พ22104 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชนและประวัติความเป็นมาของกีฬา กติกา มารยาท วิธีเล่น  
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในการออกกำลัง
กาย ทักษะการเล่นกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมตามความถนัด 
 โดยใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติและการสร้างความคิดรวบยอด พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
สมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสุขภาพ สมรรถภาพ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อนำไปใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เผยแพร่
ความรู้ให้กับผู้อื่นและส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาไทยได้ 
  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.2/1 - ม.2/4  
 พ 3.2 ม.2/1 - ม.1/5 
 พ 4.1 ม.2/7  
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษา 5 (Health Education 5) รหัสวิชา พ23101 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย ได้แก่  
วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น องค์ประกอบของ
อนามัยการเจริญพันธุ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ได้แก่ วัยทารก  
วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
 โดยใช้ทักษะ กระบวนการแก้ไขปัญหาชีวิตและสุขภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม การกำหนดรายการ
อาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 เพื่อให้นักเรียนได้รู ้จักโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของคนไทยและสามารถรู้แนวทางป้องกันโรคได้  
รู้ถึงวิธีวางแผนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.3/1 - ม.3/3  
 พ 2.1 ม.3/1 - ม.3/3 
 พ 4.1 ม.3/1  
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา พลศึกษา 5 (Physical Education 5) รหัสวิชา พ23102 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา กติกาการแข่งขันและหลักใน 
การแข่งขันและหลักในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การบริหาร
ร่างกายในกีฬา ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิคการเล่นกีฬาในระดับแข่งขัน   
 โดยใช ้กระบวนการทางพลศ ึกษา ความสามารถในการค ิด การแก ้ป ัญหา การส ื ่ อสาร 
การใช้ทักษะชีวิตในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง ส่งเสริมคุณธรรม 
จร ิยธรรมเพ ื ่อนำไปใช ้ในการเล ่นก ีฬาของตนเอง รวมท ั ้ งออกกำล ังกาย ปฏ ิบ ัต ิตามกฎ กต ิกา 
ข้อตกลงในการเล่นกีฬา 
           เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกีฬา เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ด ีใฝ่เรียนรู้ 
มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.3/1 - ม.3/3  
 พ 3.2 ม.3/1 - ม.3/5 
 พ 4.1 ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษา 6 (Health Education 6) รหัสวิชา พ23103 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา อธิบายถึงวิธีการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  
การแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและ
อุบัติเหตุ ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ
วางแผน การเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพและการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน  
การดำเนินชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ม.3/2 - ม.3/5  
 พ 5.1 ม.3/1 - ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา พลศึกษา 6 (Physical Education 6) รหัสวิชา พ23104 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา กติกาการแข่งขัน หลัก
ในการเล่นกีฬาให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การบริหารร่างกายในกีฬา ทักษะ
พ้ืนฐานของกีฬาและเทคนิคการเล่นกีฬาในระดับแข่งขัน 
 โดยใช ้กระบวนการทางพลศ ึกษา ความสามารถในการค ิด การแก ้ป ัญหา การส ื ่ อสาร 
การใช้ทักษะชีวิตในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง ส่งเสริมคุณธรรม 
จร ิยธรรมเพ ื ่อนำไปใช ้ในการเล ่นก ีฬาของตนเอง รวมท ั ้ งออกกำล ังกาย ปฏ ิบ ัต ิตามกฎ กต ิกา 
ข้อตกลงในการเล่นกีฬา 
           เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกีฬา เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี ใฝ่เรียนรู้ 
มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.3/1 - ม.3/3  
 พ 3.2 ม.3/1 - ม.3/5 
 พ 4.1 ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ร่างกายของเรา (Human Anatomy)   รหัสวิชา พ20201 
จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของร่างกายมนุษย์ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และ
ระบบอวัยวะ ซึ่งระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบผิวหนัง ระบบโครงกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญ โครงสร้าง กระบวนการสร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพ การทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนการดูแลสุขภาพร่างกายมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการทักษะการดูแลสุขภาพ สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่มการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นความสำคัญของร่างกายตนเอง นำไปสู่การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอธิบายความรู้เบื้องต้นของร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ
ของร่างกายมนุษย์ได้ 
 2. นักเรียนอธิบายความสำคัญ โครงสร้าง กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์ได้ 
 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของร่างกายตนเอง 
 4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลร่างกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ความปลอดภัยในชีวิต (Safty in life)  รหัสวิชา พ20202 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในการจราจร 
โดยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัย ได้แก่ การเดิน การใช้รถโดยสาร
สาธารณะ การขับขี่จักรยานและรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรที่ควร
รู้  
 โดยใช้กระบวนการทักษะการดูแลสุขภาพ สืบเสาะหาความรู ้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ การ
วิเคราะห์และอภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยการนำความรู้ที่ได้  
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในการจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิต 
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขภาพจิตและการปรับตัว (Mental Health and Adaptation)  รหัสวิชา พ20203  
จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่อง สุขภาพจิตและการปรับตัว โดยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง 
ความหมายของสุขภาพจิต ความสำคัญของสุขภาพจิต หลักพ้ืนฐานของสุขภาพจิต ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิต
ที่ดี ลักษณะของผู้ที ่มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย
เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การปรับตัว โดยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความหมายของการปรับตัว สาเหตุของการ
ปรับตัว และกลวิธานในการป้องกันทางจิตของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการทักษะการดูแลสุขภาพ สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปราย การสังเกต การสัมภาษณ์ การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการปรับตัว นำไปสู่การดูแลสุขภาพจิตที่
เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพจิตและการปรับตัวได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพจิตและการปรับตัวอย่างเหมาะสม 
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพ่ือให้มีสุขภาพจิตที่ดีและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา การปฐมพยาบาล (First Aid)  รหัสวิชา พ20204 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ประกอบไปด้วย ความหมายของ
การปฐมพยาบาล หลักการปฐมพยาบาลและขอบเขตหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล และปฏิบัติการปฐมพยาบาลใน
กรณีต่าง ๆ ดังนี้ การห้ามเลือดและการปฐมพยาบาลและการทำแผลแบบเปิด การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำ
ร้อนลวก การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อบาดเจ็บและกระดูกหัก การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ  
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 
 โดยใช้กระบวนการทักษะการดูแลสุขภาพ สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสาธิตและปฏิบัติ 
การวิเคราะห์และอภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื ่องการปฐมพยาบาล โดยการนำความรู้ที ่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของการปฐมพยาบาล หลักการปฐมพยาบาลและ
ขอบเขตหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนเห็นความสำคัญเก่ียวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
 3. นักเรียนสามารถปฐมพยาบาลในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา เพศศึกษา (Sex Education)  รหัสวิชา พ20205 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ว ิเคราะห์ และอธิบายเกี ่ยวกับความรู ้ เร ื ่องเพศ ประกอบไปด้วย พัฒนาการทางเพศ  
การเปลี่ยนแปลงทางเพศของวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  เพศวิถีศึกษา ความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งการ
สร้างสัมพันธภาพทางเพศและการป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น 
 โดยใช้กระบวนการทักษะการดูแลสุขภาพ สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่น นำไปสู่การมีวิถีชีวิตทางเพศที่
เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลงทางเพศได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 3. นักเรียนอธิบายความรู้เกี ่ยวกับเรื ่องความรุนแรงทางเพศและการสร้างสัมพันธภาพทางเพศได้ 
อย่างเหมาะสม 
 4. นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 
 5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพทางเพศได้อย่างเหมาะสม 
 6. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันความเสี่ยงทางเพศได้อย่างเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขภาพและโภชนาการ (Health and Nutrition) รหัสวิชา พ20206 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพและโภชนาการ ประกอบไปด้วย ความหมาย
ของสุขภาพและการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง โภชนาการและการบริโภคอย่างชาญ
ฉลาด โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและประเภทของสารอาหาร ความหมายและความสำคัญของ
โภชนาการการเลือกกินอาหารอย่างเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ความต้องการสารอาหารในวัยรุ่น และความ
ปลอดภัยของอาหาร 
 โดยใช้กระบวนการทักษะการดูแลสุขภาพ สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม และการทดสอบ 
 เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโภชนาการ โดยการนำความรู้ที่ได้รับ  
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนการได้อย่างถูกต้อง 
 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดี 
 4. นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติ 
 5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติได้อย่างเหมาะสม 
 6. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างเหมาะสม 
  
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) รหัสวิชา พ20207 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาประวัติ ความสำคัญขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ  ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ  
เบื้องต้น การนับจังหวะ การตีเข้าจังหวะ และนำไปใช้กับกิจกรรมอ่ืนได้ สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอย่างมีจังหวะ ให้ความร่วมมือในหมู่คณะ สามารถนำไปประยุกต์สร้างสรรค์ในการเต้นการออกกำลังกาย
และพัฒนาทักษะสังคม 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม              
การฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว และการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพื ่อให้เกิดคุณค่าความสำคัญของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และนำความรู ้ที ่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนปฏิบัติทักษะการนับจังหวะ การเข้าจังหวะได้ถูกต้อง  
 2.  นักเรียนนำทักษะเคลื่อนไหวเบื้องต้น ไปประยุกต์ใช้การเต้นออกกำลังกายแอโรบิกได้ 
 3.  นักเรียนปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและนำไปใช้ในการประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะได้ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา การยืดหยุ่น (Flexibility) รหัสวิชา พ20208 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน ที่นำไปสู่               
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มี
รูปแบบ วิธีการฝึกและการป้องกันในการเล่นให้ปลอดภัย ความแตกต่าง ความสามารถ ความเชื่อมั่นระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการใช้ทักษะชีวิตและ
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่          
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น อธิบายความสำคัญของ
การออกกำลังกาย จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนปฏิบัติทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานได้ถูกต้อง  
 2.  นักเรียนนำทักษะพ้ืนฐาน ไปประยุกต์ใช้การเล่นกีฬาได้ 
 3.  นักเรียนปฏิบัติทักษะโดยการทำงานเป็นทีม 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ฟุตซอล (Futsal) รหัสวิชา พ20209 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน  และประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การ
รับ- การส่งลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ กฎกติกา ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬา  
ฟุตซอล มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพ่ือให้เรียนรู้หลักและวิธีการออก
กำลังกายที่ถูกต้อง   
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีม พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  มีมารยาทในการเป็นผู้ดู     
ผู้เล่น ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล                                                                              

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตซอลได้                                                                                                                                            
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นทีมได้                                                                             
 4. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา วอลเลย์บอล (Volleyball) รหัสวิชา พ20210 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน  และรูปแบบการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกาย วิธีเล่นใน
ตำแหน่งต่าง ๆ กฎกติกา มารยาท ประโยชน์ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและทางกลไก  
 โดยใช้การอธิบาย สาธิต วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การ
เล่นวอลเลย์บอล และวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีม พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  มีมารยาทในการเป็นผู้ดู              
ผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานได้                                                                   
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาวอลเลย์บอลได้                                                        
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้                                              
 4. นักเรียนสามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้                                               
 5. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ฟุตบอล (Football) รหัสวิชา พ20211 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน  และประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การ
รับ- การส่งลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ กฎกติกา ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬา
ฟุตบอล มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพ่ือให้เรียนรู้หลักและวิธีการออก
กำลังกายที่ถูกต้อง   
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา  
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  มีมารยาทในการเป็นผู้ดู ผู้เล่น ด้วยความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา นำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพท่ีดีและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
         1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล                                                                                 
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลได้                                                                   
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นทีมได้                                                                               
 4. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ศิลปะมวยไทย (Muay thai art) รหัสวิชา พ20212 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน  และประวัติความเป็นมา ฝึกหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการ
เคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับศิลปะมวยไทย เพื่อออกกำลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพ            
ทางกาย สามารถใช้เป็นสื่อในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และรูปแบบการเคลื่อนไหวนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะมวยไทย อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื ่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน 
แสดงออกถึง การมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่
ดี สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง นำประสบการณ์และความสามารถของตนเอง ไปเพ่ิม
ศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะมวยไทย ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา นำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
  
ผลการเรียนรู้ 
         1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬามวยไทย                                                                                
 2. นักเรียนปฏิบัติทักษะการไหว้ครูมวยไทย                                                                   
 3. นักเรียนปฏิบัติทักษะแม่ไม้มวยไทยได้                                                                               
 4. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา กระบี่กระบอง (Swordplay) รหัสวิชา พ20213 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ นำผลการปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬา มาศึกษาเปรียบเทียบและสามารถเลือกเล่นกีฬา
กระบี่กระบองตามความเหมาะสม ในรูปแบบการเคลื่อนไหว โดยใช้ทักษะการรำไม้รำที่ 1 – 12 พรหมนั่ง 
พรหมยืน การเดินแปลง การกลับหัวสนามไม้รำ ตลอดจนทักษะการต่อสู้ในท่าพลิกแพลง การดูแลรักษา
สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั ้งอธิบายสาเหตุการเปลี ่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาที่เป็นผลจาก การเล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ วางแผนการเล่นกระบี่กระบองและการฝึก
สมรรถภาพอย่างมีกฎ กติกา มารยาทและมีความเหมาะสมกับตนเอง 
        โดยใช้กระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู้ การสืบค้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทักษะการอบอุ่นร่างกาย การสาธิต การอธิบาย การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคลการสรุปให้เกิดความ
เข้าใจ นำมาแก้ไขปรับปรุง 
 เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย มีวินั ยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มีความมุ่งมั่นในการทำงานรวมทั้งมีจิตอันเป็นสาธารณะ อันจะนำมาสู่ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม 
  
ผลการเรียนรู้ 
         1. นักเรียนรู้คุณค่าและเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย                                                                                
 2. นักเรียนปฏิบัติทักษะการไหว้ครู                                                                     
  3. นักเรียนปฏิบัติทักษะไม้รำต่าง ๆ ได้                                                                              
 4. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา เปตอง (Petanque) รหัสวิชา พ20214 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความรู ้เบื ้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเปตอง กติกาการแข่งขัน และหลักในการเล่นกีฬาเปตองให้
ปลอดภัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเปตอง การบริหารร่างกายในกีฬาเปตอง การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐานของกีฬาเปตอง และเทคนิคการเล่นกีฬาเปตองในระดับแข่งขัน รวมทั้ ง
แบบทดสอบทักษะกีฬาเปตอง 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะใน
การดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง รวมทั้งออกกำลังกาย ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ข้อตกลง ในการเล่นกีฬาเปตองตามคำแนะนำ 
 เพื่อให้รักการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี  
ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
         1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเปตอง และกติกาการแข่งขันได้ 
 2. อธิบายความสำคัญของความมีสุขภาพ และวิธีการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเป
ตองได้อย่างถูกต้อง  
 3. อธิบายและแสดงทักษะพ้ืนฐานของกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง  
 4. อธิบายและแสดงเทคนิคการเล่นกีฬาเปตองในระดับแข่งขันได้อย่างถูกต้อง  
 5. บอกความหมายและความสำคัญของแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองได้  
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ว่ายน้ำ (Swimming) รหัสวิชา พ20215 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับการกีฬาว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ เทคนิคของกีฬาว่ายน้ำ               
ท่าฟรีสไตล์ กบ กรรเชียง และผีเสื้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายการเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนหนองจอก   
 โดยใช้กระบวนการคิด การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ  ความสามารถในการใช้ ทักษะ
ชีวิต 
 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเจตคติ คุณธรรมและ ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
         1. มีทักษะในการปฏิบัติทักษะการว่ายน้ำทั้ง 4 ท่าได้ 
 2. มีทักษะการกระโดด การดำน้ำได้ 
 3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 4. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 189 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ศ 21101 AR 21101 ศิลปะ 1 Art 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ศ 21102 AR 21102 ศิลปะ 2 Art 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.2 ศ 22101 AR 22101 ศิลปะ 3 Art 3 1.0 40 ชั่วโมง 
ศ 22102 AR 22102 ศิลปะ 4 Art 4 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.3 ศ 23101 AR 23101 ศิลปะ 5 Art 5 1.0 40 ชั่วโมง 
ศ 23102 AR 23102 ศิลปะ 6 Art 6 1.0 40 ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ศ 20201 AR 20201 ประยุกต์ศิลป์ 1 Applied Art 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ศ 20202 AR 20202 ประยุกต์ศิลป์ 2 Applied Art 2 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.2 ศ 20203 AR 20203 ประยุกต์ศิลป์ 3 Applied Art 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ศ 20204 AR 20204 ประยุกต์ศิลป์ 4 Applied Art 4 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.3 ศ 20205 AR 20205 ประยุกต์ศิลป์ 5 Applied Art 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ศ 20206 AR 20206 ประยุกต์ศิลป์ 6 Applied Art 6 1.5 60 ชั่วโมง 
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รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ21101  ศิลปะ 1   จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ21102  ศิลปะ 2   จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ22101  ศิลปะ 3   จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ22102  ศิลปะ 4   จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ23101  ศิลปะ 5   จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ23102  ศิลปะ 6   จ านวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ศ20201  ประยุกต์ศิลป์ 1  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ศ20202  ประยุกต์ศิลป์ 2  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ศ20203  ประยุกต์ศิลป์ 3  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ศ20204  ประยุกต์ศิลป์ 4  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ศ20205  ประยุกต์ศิลป์ 5  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ศ20206  ประยุกต์ศิลป์ 6  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ1 (ทัศนศิลป์) (Art1)     รหัสวิชา ศ21101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาระบุ บรรยาย และเปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ทั้งของ
ชาติและของท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยใช้ความรู้ทัศนธาตุ เปรียบเทียบความแตกต่าง ของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน
และความสมดุล สร้างสรรค์ผลงาน การวาดภาพทัศนียภาพ และออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองานกราฟิก 
รวมทั้งรวมรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและ
การสื่อถึงเรื่องราวของงาน ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืน โดย
ใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนบรรยาย เปรียบเทียบ ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ 
ผลงานและประเมินผลงาน   เห็นคุณค่าภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ ความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในชุมชน
หนองจอก และนำความรู้และการประเมินงานทัศนศิลป์ไปใช้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองและผู้อื่น  
         โดยใช้ทักษะการ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของรูปทรง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน และวัตกรรม มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการ
สื่อสาร (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ)มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
           เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัวการเป็นผู้นำ)  ด้านการเรียนรู้ (การนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มีศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านศิลปะ) 
 
ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1 ม.1/1 - ม.1/6  
ศ 1.2 ม.1/1 - ม.1/3 
 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ1 (ดนตรี) (Art1)        รหัสวิชา ศ21101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาให้และปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล วิธีการบรรเลงและขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่างๆ วงดนตรีไทย วง
ดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงการประเมินคุณภาพของเพลงและการนำเสนอ
บทเพลง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษา
ใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็นแผนภาพความคิด เพื่อให้ผู ้เรียนสร้างและนำเสนอดนตรีให้ได้ผลตามที่
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะงดงาม ของดนตรี 
บรรยาย อธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวิติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมอญหนองจอก 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ เห็นความสำคัญและคุณค่า
ของการสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน 
ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
              โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น(การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มีความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ(การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
              เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน การปรับตัว ความเป็นผู้นำ ด้านการเรียนรู้ นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้านศีลธรรม ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.1/1 - ม.1/9 
ศ 2.2 ม.1/1 - ม.1/2 

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ1 (นาฏศิลป์) (Art1)      รหัสวิชา ศ21101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  ประเภทของละครในแต่ละสมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์และการละครของไทย การแสดงนาฏศิลป์และละคร ในเรื่องนาฏยศัพท์ ภาษาท่าและ
การตีบท รำวงมาตรฐาน การแสดงเต้นกำรำเคียวตามแบบวิถีชีวิตชาวหนองจอก  การจัดการแสดงและก าร
วิจารณ์การแสดง การเป็นนักแสดงและผู้ชม การวิจารณ์การแสดง และการจัดการแสดงละคร  

โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว , ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง , การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อ่ืน , ความซื่อสัตย์) 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1 ม.1/1 - ม.1/5  
ศ 3.2 ม.1/1 - ม.1/2 
 

รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ2 (ทัศนศิลป์) (Art2)       รหัสวิชา ศ21102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาระบุ บรรยาย และเปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ทั้งของ
ชาติและของท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยใช้ความรู้ทัศนธาตุ เปรียบเทียบความแตกต่าง ของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน
และความสมดุล สร้างสรรค์ผลงาน การวาดภาพทัศนียภาพ และออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองานกราฟิก 
รวมทั้งรวมรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและ
การสื่อถึงเรื่องราวของงาน ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืน โดย
ใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนบรรยาย เปรียบเทียบ ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ 
ผลงานและประเมินผลงาน   เห็นคุณค่าภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ ความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในชุมชน
หนองจอก และนำความรู้และการประเมินงานทัศนศิลป์ไปใช้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองและผู้อื่น  
         โดยใช้ทักษะการ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของรูปทรง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน และวัตกรรม มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการ
สื่อสาร (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ)มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
           เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัวการเป็นผู้นำ)  ด้านการเรียนรู้ (การนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มีศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านศิลปะ) 
 
ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1 ม.1/1 - ม.1/6  
ศ 1.2 ม.1/1 - ม.1/3 
 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 196 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ2 (ดนตรี) (Art2)        รหัสวิชา ศ21102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาให้และปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล วิธีการบรรเลงและขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่างๆ วงดนตรีไทย วง
ดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงการประเมินคุณภาพของเพลงและการนำเสนอ
บทเพลง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษา
ใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็นแผนภาพความคิด เพื่อให้ผู ้เรียนสร้างและนำเสนอดนตรีให้ได้ผลตามที่
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะงดงาม ของดนตรี 
บรรยาย อธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวิติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมอญหนองจอก 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ เห็นความสำคัญและคุณค่า
ของการสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน 
ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
              โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น(การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มีความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ(การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
              เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน การปรับตัว ความเป็นผู้นำ ด้านการเรียนรู้ นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้านศีลธรรม ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.1/1 - ม.1/9 
ศ 2.2 ม.1/1 - ม.1/2 

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ2 (นาฏศิลป์) (Art2)      รหัสวิชา ศ21102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  ประเภทของละครในแต่ละสมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์และการละครของไทย การแสดงนาฏศิลป์และละคร ในเรื่องนาฏยศัพท์ ภาษาท่าและ
การตีบท รำวงมาตรฐาน การแสดงเต้นกำรำเคียวตามแบบวิถีชีวิตชาวหนองจอก  การจัดการแสดงและก าร
วิจารณ์การแสดง การเป็นนักแสดงและผู้ชม การวิจารณ์การแสดง และการจัดการแสดงละคร  

โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว , ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง , การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อ่ืน , ความซื่อสัตย์) 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1 ม.1/1 - ม.1/5  
ศ 3.2 ม.1/1 - ม.1/2 
 

รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ3 (ทัศนศิลป์) (Art3)       รหัสวิชา ศ22101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษามีความรู้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุ งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย 

และงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ทั้งด้าน
การถ่ายทอดความคิด จินตนาการ การสื่อความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนหนองจอก ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
งาน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริง เพ่ือให้เกิดความชื่นชม
และเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล  
         โดยใช้ทักษะการ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของรูปทรง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน และนวัตกรรม มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการ
สื่อสาร (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ)มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
           เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัวการเป็นผู้นำ)  ด้านการเรียนรู้ (การนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มีศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านศิลปะ) 
 
ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1 ม.2/1 - ม.2/7 
ศ 1./2 ม.2/1 - ม.2/3 
 

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ3 (ดนตรี) (Art3)        รหัสวิชา ศ22101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี สร้างสรรค์บทเพลง เทคนิคการร้อง
และการประเมินงานดนตรี อาชีพดนตรี องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา
แห่งหนองจอก ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์กับดนตรี กิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียนสังเกตภาพ 
ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานคนตรีให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู ้อื่นเข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรี นำความรู้ด้านดนตรีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี 
เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของดนตรีที่
เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ 

  โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มีความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ(การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน(การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้(นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ด้านศีลธรรม(ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี) 
ตวัชี้วัด 

ศ 2.1 ม.2/1 - ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1 - ม.2/2 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ3 (นาฏศิลป์) (Art3)        รหัสวิชา ศ22101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง บูรณาการนาฏศิลป์

ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ท้องถิ่นของชาวหนองจอกกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ หลักและวิธีการแสดงละคร 
ละครไทยและละครพื้นบ้าน ยุคสมัยของละครและการบูรณาการละคร 

โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว , ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง , การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อ่ืน , ความซื่อสัตย์) 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1 ม.2/1 - ม.2/5  
ศ 3.2 ม.2/1 - ม.2/3 
 

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ4 (ทัศนศิลป์) (Art4)       รหัสวิชา ศ22102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษามีความรู้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุ งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย 

และงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ทั้งด้าน
การถ่ายทอดความคิด จินตนาการ การสื่อความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนหนองจอก ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
งาน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริง เพ่ือให้เกิดความชื่นชม
และเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล  
         โดยใช้ทักษะการ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของรูปทรง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน และนวัตกรรม มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการ
สื่อสาร (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ)มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
           เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัวการเป็นผู้นำ)  ด้านการเรียนรู้ (การนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มีศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านศิลปะ) 
 
ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1 ม.2/1 - ม.2/7 
ศ 1./2 ม.2/1 - ม.2/3 
 

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ4 (ดนตรี) (Art4)        รหัสวิชา ศ22102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี สร้างสรรค์บทเพลง เทคนิคการร้อง
และการประเมินงานดนตรี อาชีพดนตรี องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา
แห่งหนองจอก ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์กับดนตรี กิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียนสังเกตภาพ 
ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานคนตรีให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู ้อื่นเข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรี นำความรู้ด้านดนตรีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี 
เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของดนตรีที่
เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ 
  โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มีความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ(การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน(การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้(นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ด้านศีลธรรม(ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี) 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.2/1 - ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1 - ม.2/2 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ4 (นาฏศิลป์) (Art4)       รหัสวิชา ศ22102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง บูรณาการนาฏศิลป์

ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ท้องถิ่นของชาวหนองจอกกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ หลักและวิธีการแสดงละคร 
ละครไทยและละครพื้นบ้าน ยุคสมัยของละครและการบูรณาการละคร 

โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว , ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง , การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อ่ืน , ความซื่อสัตย์) 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1 ม.2/1 - ม.2/5  
ศ 3.2 ม.2/1 - ม.2/3 
 

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ5 (ทัศนศิลป์) (Art5)      รหัสวิชา ศ23101           จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื ่องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ เทคนิควิธีการของศิลปินและของตนเองในการสร้างทัศนศิลป์ ฝึกวิเคราะห์และอภิปราย
รูปแบบ เนื้อหา วิธีการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบและคุณค่าในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน 
มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลอย่างน้อย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวัสดุต่างๆที่มีอยู่ใน
ชุมชนหนองจอกในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 
มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจิตนาการให้เป็นเรื่ องราว เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่
หลากหลายระบุอาชีพที่เกี ่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง 
เหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ โดยให้ผู ้เรียนฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจิตนาการ  เห็นคุณค่าเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่ละยุคสมัย  
         โดยใช้ทักษะการ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของรูปทรง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน และวัตกรรม มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการ
สื่อสาร (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ)มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
           เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัวการเป็นผู้นำ)  ด้านการเรียนรู้ (การนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มีศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านศิลปะ) 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1 - ม.3/11  
ศ 1.2 ม.3/1 - ม.3/2 
 

รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ5 (ดนตรี) (Art5)        รหัสวิชา ศ23101    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี การขับร้องและบรรเลงดนตรี หลักการประพันธ์

เพลงโดยนำเรื่องราวสวนกล้วยไม้เกษตรอินทรีย์ในชุมชนหนองจอกมาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง 
การเปรียบเทียบงานดนตรี อิทฺธิพลทางดนตรี การจัดการแสดงดนตรีในงานต่างๆ วิวัฒนาการของดนตรีไทย
และสากล  กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การสรุปความรู้และการ
จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้
ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงาม
ของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
ความสำคัญและคุณค่าของดนตรี นำความรู้ด้านดนตรี นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการการ
เรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก 
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ  

 

               โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น(การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มี
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ(การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
 

              เพ่ือให้เกิดมีคุณลักษณะด้านการทำงาน(การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้(นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ด้านศีลธรรม(ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี) 
ตัวช้ีวัด    

ศ 2.1  ม.3/1 - ม.3/7 
ศ 2.2  ม.3/1 - ม.3/2  

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ5 (นาฏศิลป์) (Art5)    รหัสวิชา ศ23101           จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษานาฏยศัพท์และภาษาท่า รำวงมาตรฐาน การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ การประดิษฐ์ท่ารำ

ประกอบการแสดง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์อุปกรณ์การแสดงจากวัสดุทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของชาวหนองจอก การสร้างสรรค์งานแสดง ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการ
ละครในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ 

โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว , ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง , การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อ่ืน , ความซื่อสัตย์) 
 
ตัวช้ีวัด    

ศ 3.1 ม.3/1 - ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1 - ม.3/3 
 

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ6 (ทัศนศิลป์) (Art6)       รหัสวิชา ศ23102           จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื ่องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ เทคนิควิธีการของศิลปินและของตนเองในการสร้างทัศนศิลป์ ฝึกวิเคราะห์และอภิปราย
รูปแบบ เนื้อหา วิธีการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบและคุณค่าในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน 
มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลอย่างน้อย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวัสดุต่างๆที่มีอยู่ใน
ชุมชนหนองจอกในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 
มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจิตนาการให้เป็นเรื่องราว เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่
หลากหลายระบุอาชีพที่เกี ่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง 
เหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ โดยให้ผู ้เรียนฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจิตนาการ  เห็นคุณค่าเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่ละยุคสมัย  
         โดยใช้ทักษะการ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของรูปทรง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน และวัตกรรม มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการ
สื่อสาร (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ)มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
           เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัวการเป็นผู้นำ)  ด้านการเรียนรู้ (การนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มีศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านศิลปะ) 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1 - ม.3/11  
ศ 1.2 ม.3/1 - ม.3/2 

 
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ6 (ดนตรี) (Art6)        รหัสวิชา ศ23102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี การขับร้องและบรรเลงดนตรี หลักการประพันธ์

เพลงโดยนำเรื่องราวสวนกล้วยไม้เกษตรอินทรีย์ในชุมชนหนองจอกมาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง 
การเปรียบเทียบงานดนตรี อิทฺธิพลทางดนตรี การจัดการแสดงดนตรีในงานต่างๆ วิวัฒนาการของดนตรีไทย
และสากล  กิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผ ู ้ เร ียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู ้ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การสรุปความรู้และการ
จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้
ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงาม
ของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
ความสำคัญและคุณค่าของดนตรี นำความรู้ด้านดนตรี นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการการ
เรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก 
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ  
               โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น(การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มี
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ(การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 
              เพื่อให้เกิดมีคุณลักษณะด้านการทำงาน(การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้(นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ด้านศีลธรรม(ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี) 
 
ตัวช้ีวัด    

ศ 2.1  ม.3/1 - ม.3/7 
ศ 2.2  ม.3/1 - ม.3/2  

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ศิลปะ6 (นาฏศิลป์) (Art6)    รหัสวิชา ศ23102           จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              จำนวน 1 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษานาฏยศัพท์และภาษาท่า รำวงมาตรฐาน การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ การประดิษฐ์ท่ารำ

ประกอบการแสดง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์อุปกรณ์การแสดงจากวัสดุทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของชาวหนองจอก การสร้างสรรค์งานแสดง ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการ
ละครในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ 

โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว , ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การ
ชี้นำตนเอง , การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อ่ืน , ความซื่อสัตย์) 
 
ตัวช้ีวัด    

ศ 3.1 ม.3/1 - ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1 - ม.3/3 
 

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ประยุกต์ศิลป์ 1 (Applied Art 1)  รหัสวิชา ศ20201        จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรี
พื้นเมือง การบรรเลง การขับร้อง บทสวดมนต์ของนักบุญเทเรซาหนองจอก การฟังเพลง วิธีการจัดการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ประวัติความเป็นมารำวงมาตรฐาน ลักษณะการแสดงสะบ้าของชุมชนชาวมอญคลองสิบสี่หนอง
จอก ขั้นตอนการวาดภาพหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง คน สัตว์ 

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะแก้ปัญหา มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมมีความเข้าใจความแตกต่าง ศาสนา วัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ มี
ทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่า มีความชื ่นชมและความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ที ่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.    นักเรียนบอกความสำคัญดนตรีกับมนุษย์ได้ 
2.    นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีพื้นเมืองได้ 
3.    นักเรียนมีความซาบซึ้ง ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.    นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ภาพวาดในลักษณะต่างๆได้ 
5.    นักเรียนสามารถบอกรูปแบบ ลักษณะ การแสดงสะบ้าของชุมชนชาวมอญคลองสิบสี่หนองจอก 
 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ประยุกต์ศิลป์ 2 (Applied Art 2)  รหัสวิชา ศ20202        จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก การบรรเลง การขับร้อง วิธีการจัดการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ประวัติความเป็นมาการแสดงรำกลองยาวกระตั้วแทงเสือ ขั้นตอนการวาดภาพทิวทัศน์ริมคลอง
แสนแสบ ทุ่งนา ชุมชนเขตหนองจอก 

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะแก้ปัญหา มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมมีความเข้าใจความแตกต่าง ศาสนา วัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ มี
ทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

 เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่า มีความชื ่นชมและความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ที ่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก 

2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมา การจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

3. นักเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาการแสดงรำกลองยาวกระตั้วแทงเสือ 

4. นักเรียนสามารถวาดภาพทิวทัศน์ ริมคลองแสนแสบ ทุ่งนา ชุมชนเขตหนองจอก 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ประยุกต์ศิลป์ 3 (Applied Art 3)  รหัสวิชา ศ20203        จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเป็นมางานจิตรกรรม การระบายสีให้เกิดน้ำหนัก อ่อน กลาง แก่ โดยสัมพันธ์กับ
น้ำหนักธรรมชาติ องค์ประกอบการแต่งกายสร้างสรรค์เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายจากแหล่งเรียนรู้
ค้างคาวแม่ไก่ในชุมชนหนองจอก หลักการขับร้องเพลงฝึกขับร้องเพลงประเภทต่างๆ 

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะแก้ปัญหา มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมมีความเข้าใจความแตกต่าง ศาสนา วัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ  
มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่า มีความชื ่นชมและความภาคภูมิใจ รั กความเป็นไทย ที ่จะอนุร ักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักจิตรกรรม  
 2. นักเรียนสามาถระบายสีให้เกิดน้ำหนักตามธรรมชาติ  
 3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบการแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 
 4. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายจากแหล่งเรียนรู้ค้างคาวแม่ไก่ใน 
ชุมชนหนองจอก 

5. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการขับร้องเพลง ฝีกทักษะเพลงประเภทต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ประยุกต์ศิลป์ 4 (Applied Art 4)  รหัสวิชา ศ20204        จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาข้ันตอน เทคนิควิธีการสร้างงานประติกรรมและภาพพิมพ์ หลักการประพันธ์เพลง การจัดแสดง
นาฏศิลป์การสร้างสรรค์ผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นหนองจอก 

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะแก้ปัญหา มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมมีความเข้าใจความแตกต่าง ศาสนา วัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่ วมมือ  
มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่า มีความชื ่นชมและความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ที ่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกข้ันตอน เทคนิควิธีการงานประติกรรมและภาพพิมพ์ได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการประพันธ์เพลงได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
4. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นหนองจอกมาใช้

ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 
5. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ประยุกต์ศิลป์ 5 (Applied Art 5)  รหัสวิชา ศ20205        จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาลักษณะการบรรเลงของวงกลองยาว ขั้นตอนการสร้างผลงานประติมากรรม 
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะแก้ปัญหา มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมมีความเข้าใจความแตกต่าง ศาสนา วัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ  
มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่า มีความชื ่นชมและความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ที ่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกถึงประวัติความเป็นมา และลักษณะการบรรเลงวงกลองยาวได้ 
 2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม 
 3. นักเรียนบอกลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
วิชา ประยุกต์ศิลป์ 6 (Applied Art 6)  รหัสวิชา ศ20206        จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาขั้นตอนการทำภาพพิมพ์ตะแกรงไหมขั้นตอนการวาดภาพสีน้ำสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร ศิลาประดิษฐ์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์ ทักษะการบรรเลง
กลองยาว 

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะแก้ปัญหา มีทักษะด้าน การ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมมีความเข้าใจความแตกต่าง ศาสนา วัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ  
มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่า มีความชื ่นชมและความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ที ่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำภาพพิมพ์ตะแกรงไหมได้ 

2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ภาพสีน้ำสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
กรุงเทพมหานคร 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายและเลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายในการประกอบการแสดงได้ 
 4. นักเรียนสามารถบอกรูปแบบลักษณะองค์ประกอบของนาฏศิลป์ได้ 
 5. นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฎิบัติเล่นเครื่องดนตรีในวงกลองยาวได้ 
 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ง21101 OT21101 การงานอาชีพ 1 Occupation 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ง21102 OT21102 การงานอาชีพ 2 Occupation 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.2 ง22101 OT22101 การงานอาชีพ 3 Occupation 3 0.5 20 ชั่วโมง 
ง22102 OT22102 การงานอาชีพ 4 Occupation 4 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.3 ง23101 OT23101 การงานอาชีพ 5 Occupation 5 0.5 20 ชั่วโมง 
ง23102 OT23102 การงานอาชีพ 6 Occupation 6 0.5 20 ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ง20201 OT20201 การปลูกผักสวนครัว Vegetable Garden 
Planting 

1.5 60 ชั่วโมง 

 ง20202 OT20202 การปลูกผักทั่วไป General Vegetable 
Planting 

1.5 60 ชั่วโมง 

ม.2 ง20203 OT20203 การปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ 

Planting Flower and 
Ornamentation Plants 

1.5 60 ชั่วโมง 

ง20204 OT22104 การปลูกไม้แขวน Hang Planting 1.5 60 ชั่วโมง 
ม.3 ง20205 OT20205 การจัดสวน 1 Gardening 1 1.5 60 ชั่วโมง 

ง20206 OT20206 การจัดสวน 2 Gardening 2 1.5 60 ชั่วโมง 
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กลุ่มวิชาคหกรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ง20207 OT20207 ดอกไม้ประดิษฐ์ Artificial flowers 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20208 OT20208 ถนอมอาหาร Food Preservation 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.2 ง20209 OT20209 ร้อยมาลัย garlands 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20210 OT20210 ขนมไทย Thai dessert 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.3 ง20211 OT20211 ประดิษฐ์ตุ๊กตา Artificial doll 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20212 OT20212 อาหารไทย Thai food 1.5 60 ชั่วโมง 

 

กลุ่มวิชาธุรกิจ 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ง20213 OT20213 ธุรกิจทั่วไป 1 general business 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20214 OT20214 ธุรกิจทั่วไป 2 general business 2 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.2 ง20215 OT20215 ธุรกิจทั่วไป 3 general business 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20216 OT20216 ธุรกิจทั่วไป 4 general business 4 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.3 ง20217 OT20217 ธุรกิจทั่วไป 5 general business 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20218 OT20218 ธุรกิจทั่วไป 6 general business 6 1.5 60 ชั่วโมง 

 

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.1 ง20219 OT20219 เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 

Basic Technical 
Drawing 

1.5 60 ชั่วโมง 

ง20220 OT20220 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น Basic Bench Works 1.5 60 ชั่วโมง 
ม.2 ง20221 OT20221 พ้ืนฐานงานไม้ Basic Wood Working 1.5 60 ชั่วโมง 

ง20222 OT20222 งานเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น 

Basic Welding 1.5 60 ชั่วโมง 

ง20225 OT20225 งานสีและตกแต่งผิว Painting and Finishing 1.5 60 ชั่วโมง 
ง20226 OT20226 เครื่องทำความเย็น

และปรับอากาศ
เบื้องต้น 

Basic Refrigeration 
and Air Condition 

1.5 60 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.3 ง20223 OT20223 พ้ืนฐานงานปูน Basic Masonry 
Working 

1.5 60 ชั่วโมง 

ง20224 OT20224 การติดตั้งไฟฟ้า
เบื้องต้น 

Basic Electrical 
Installation 

1.5 60 ชั่วโมง 

ง20227 OT20227 งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

Electrical Appliances 
Repairs 

1.5 60 ชั่วโมง 

ง20228 OT20228 วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 

Industrial Materials 1.5 60 ชั่วโมง 
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รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ง21101  การงานอาชีพ 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง21102  การงานอาชีพ 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง22101  การงานอาชีพ 3   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง22102  การงานอาชีพ 4   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง23101  การงานอาชีพ 5   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง23102  การงานอาชีพ 6   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 ง20201  การปลูกผักสวนครัว  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20202  การปลูกผักทั่วไป   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20203  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
 ง20204  การปลูกไม้แขวน   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20205  การจัดสวน 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20206  การจัดสวน 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20207  ดอกไม้ประดิษฐ์   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20208  ถนอมอาหาร   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20209  ร้อยมาลัย   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20210  ขนมไทย   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
 ง20211  ประดิษฐ์ตุ๊กตา   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20212  อาหารไทย   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
  ง20213  ธุรกิจทั่วไป 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20214  ธุรกิจทั่วไป 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
 ง20215  ธุรกิจทั่วไป 3   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20216  ธุรกิจทั่วไป 4   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20217  ธุรกิจทั่วไป 5   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ง20218  ธุรกิจทั่วไป 6   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

ง20219  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20220  งานฝึกฝีมือเบื้องต้น   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
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ง20221  พ้ืนฐานงานไม้    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20222  งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20223  พ้ืนฐานงานปูน    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20224  การติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20225  งานสีและตกแต่งผิว   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20226  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ง20227  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ง20228  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 1 (Occupation 1) รหัสวิชา ง21101 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความหมายของบ้าน หลักการทำความสะอาดบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้าน 
การทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาบริเวณบ้าน ศึกษา
ความหมายของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ความสำคัญของประโยชน์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การเลือกซื้อผ้า เทคนิค
ในการแต่งตัว การซักผ้า ศึกษาความหมายของอาหาร แหล่งอาหาร โภชนาการ การเตรียมประกอบ จัด 
ตกแต่งอาหาร  
 โดยใช้กระบวนการอภิปราย ลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเสียสละ การศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการ
เข้าสู่อาชีพ 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับบริบทความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.1/1 - ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 2 (Occupation 2) รหัสวิชา ง21102 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การออกแบบจัดสวน 
การจัดสวนถาดความหมายของงานช่าง ความสำคัญของงานช่าง วัสดุอุปกรณ์งานช่างพื้นฐาน การซ่อมแซม
บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า ศึกษาผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น คุณค่าของผลิตภัณฑ์จากวัสดุใน
ท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น หลักการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ ศึกษาหลักในการเลือกอาชีพ ปัญหาก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ขั้นตอนการตัดสินในเลือกอาชีพ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพกับการเลือก
อาชีพ 
 โดยใช้ใช้กระบวนการอภิปราย ลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเสียสละ การศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการ
เข้าสู่อาชีพ 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับบริบทความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.1/1 - ม.1/3 

ง 2.1 ม.1/1 - ม.1/3 
 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 3 (Occupation 3) รหัสวิชา ง22101 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการจัดตกแต่งบ้าน การตกแต่งภายในบ้าน การตกแต่งภายนอก ความหมายของเสื้อผ้า 
ความสำคัญและประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การเลือกผ้า ความหมายของการเลือกผ้า การดูแลเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย วิธีกำจัดรอยเปื้อน การดูแลเครื่องประกอบการแต่งกาย ความหมายของ เครื่องดื่ม ชนิด
ของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม หลักการและขั้นตอนเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม น้ำผักผลไม้เพ่ือสุขภาพ ประโยชน์ของน้ำผักผลไม้ คำแนะนำในการดื่มน้ำผักผลไม้ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ปัญหาการทำงานได้อย่างมีสม
เหตุผล มีจิตสำนึกในการทำงาน ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับบริบทความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.2/1 - ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 4 (Occupation 4) รหัสวิชา ง22102 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการจัดการผลผลิตทางการเกษตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลักสำคัญในการเก็บ
เกี่ยวพืชสมุนไพร การแปรรูปผลผลิต การถนอมอาหาร ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตและการถนอมอาหาร 
การเลี้ยงสัตว์ ความหมายของวัสดุความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ประโยชน์ ประเภท รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ 
งานประดิษฐ์ทั่วไปและเป็นเอกลักษณ์ไทย ประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอย ตัวอย่างงานประดิษฐ์ 
การจัดประสบการณ์และเตรียมตัวสู ่ว ิชาชีพ  ทักษะจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ หลักการเลือกอาชีพ 
ความหมายของช่าง ลักษณะของช่าง ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และงาน DIY 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ปัญหาการทำงานได้อย่างมีสม
เหตุผล มีจิตสำนึกในการทำงาน ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับบริบทความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.2/1 - ม.2/3 

ง 2.1 ม.2/1 - ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 5 (Occupation 5) รหัสวิชา ง23101 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการดูแลผ้า 
หลักการดูแลผ้า ศึกษาความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ ชนิดของอาหารประเภทสำรับ 
การประกอบอาหารประเภทสำรับ ศึกษาความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ การ
สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์  
 โดยใช้กระบวนการอภิปราย ลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการเข้าสู่อาชีพ 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับบริบทความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.3/1 - ม.3/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 6 (Occupation 6) รหัสวิชา ง23102 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ ์พืช ประโยชน์ของการขยายพันธุ ์พืช วัสดุ 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ ประเภท และรูปแบบของ
ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อที่ใช้ในการทำงาน แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเภทของ
อาชีพ คุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานอาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณที่ผู้
ประกอบอาชีพควรปฏิบัติ และศึกษาความหมายของผลิตภัณฑ์ ระดับของผลิตภัณฑ์ การจำแนกประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ความหมายของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 
 โดยใช้โดยใช้กระบวนการอภิปราย ลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการเข้าสู่อาชีพ 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับบริบทความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.3/1 - ม.3/3 
 ง 2.1 ม.3/1 - ม.3/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว (Vegetable Garden Planting) รหัสวิชา ง20201 
จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผ ักสวนคร ัว เช ่น ข ิง ตะไคร ้ พร ิก โหระพา ฯลฯ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การ
เก็บเก่ียว 
 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 2 ชนิด 
ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เพาะเมล็ดพืชผัก  ย้ายปลูกหรือปลูกด้วยการแยกแบ่ง ปักชำ ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว 
และจัดผลิตผลจำหน่าย คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขายและจัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว จำหน่ายได้ และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงานการปลูกพืชผักสวนครัว เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนา
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมี
ขั้นตอน และมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  ความสำคัญของการผลิตพืช 
2. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืช 
3. สามารถปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาพืช 
4. บอกความปลอดภัยในการผลิตพืช 
5. บอกความสำคัญของพืชผักสวนครัว 
6. บอกขั้นตอนการผลิตพืชผักสวนครัวได้ 
7. สามารถผลิตพืชผักสวนครัวบางชนิดได้ 
8. บอกความหมายและความสำคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวได้ 
9. สามารถแปรรูปผลผลิตพืช 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การปลูกพืชผักทั่วไป (General Vegetable Planting) รหัสวิชา ง20202 
จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป เช่น ผักกาด ผักคะน้า กะหล่ำปลี ฯลฯ 
การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ทำเลที่เหมาะสมสำหรับสวนผัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชผัก ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและกำจัดศัตรู 
การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหารและการแปรรูปวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
ของตลาด  เลือกปลูกผักอย่างน้อย 3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก ทำแปลงเพราะเมล็ด ทดสอบการงอก
ของเมล็ด เพาะเมล็ด หว่านเมล็ด ย้ายกล้า ปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียว แปรรูป และจัดผลิตผลจำหน่าย คำนวณ
ค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  ปฏิบัติงานเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช้
อุปกรณ์ขยายพันธุ์  เลือกวิธีกรปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา ตัดแต่ง  จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปลูกพืชผักทั่วไป สามารถแปรรูปพืชผัก จำหน่ายได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานการปลูกพืชผักทั่วไป เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
และการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ตระหนักในความสำคัญของการ
ทำงานอย่างมีข้ันตอน และมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการผลิตพืช  

2. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืช 
3. สามารถปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาพืช 
4. บอกความปลอดภัยในการผลิตพืช 
5. บอกความสำคัญของพืชผักทั่วไป 
6. บอกขั้นตอนการผลิตพืชผักทั่วไปได้ 
7. สามารถผลิตพืชผักทั่วไปบางชนิดได้ 
8. บอกความหมายและความสำคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวได้ 
9. สามารถแปรรูปผลผลิตพืช 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (Planting Flower and Ornamentation Plants)     
รหัสวิชา ง20203  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับประเภทของการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช้ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก  
การดูแลรักษา การป้องกันและกำจัดศัตรู การตัดแต่งไม้ประดับวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือก
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างน้อย 3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินหรือวัสดุปลูก  เลือกและใช้อุปกรณ์ขยายพันธุ์  
เลือกวิธีกรปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแต่ง คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  ปฏิบัติงานเตรียมดินหรือวัสดุปลูก  เลือกและใช้
อุปกรณ์ขยายพันธุ์  เลือกวิธีกรปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา ตัดแต่ง จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกไม้ประดับได้รูปทรงตามความต้องการของตลาด 
สามารถจำหน่ายได้ และมีเจตคติที ่ด ีต่อการทำงานการปลูกไม้ประดับ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในท้อ งถิ่น 
ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไม้ประดับ  
2. สามารถเตรียมพันธุ์ไม้ประดับได้ 
3. สามารถเตรียมดินและวัสดุอุปกรณ์ 
4. สามารถปลูกไม้ประดับได้ 
5. สามารถขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและส่วนต่าง ๆ ได้ 
6. ปฏิบัติดูแลรักษาป้องกันโรคและแมลง 
7. เก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายได้ 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การปลูกไม้แขวน (Hang Planting) รหัสวิชา ง20204 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของไม้แขวน  ประเภทของไม้แขวน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช้ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การป้องกันและ
กำจัดศัตรู การตัดแต่งไม้แขวน 
 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  ปฏิบัติงานเตรียมดินหรือวัสดุปลูก  เลือกและใช้
อุปกรณ์ขยายพันธุ์  เลือกวิธีกรปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา ตัดแต่ง  จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกไม้แขวนได้รูปทรงตามความต้องการของตลาด 
สามารถปลูก และ จำหน่ายได้ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานการปลูกไม้แขวน เห็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน  
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไม้แขวน 
2. ศึกษาข้อมูลก่อนการปลูกไม้แขวน 
3. สามารถเตรียมพันธุ์ไม้แขวนได้ 
4. สามารถเตรียมดินและวัสดุอุปกรณ์ 
5. สามารถปลูกและจำหน่ายไม้แขวนได้ 
6. สามารถขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและส่วนต่าง ๆ ได้ 
7. ปฏิบัติดูแลรักษาป้องกันโรคและแมลง 
8. เกบ็เกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายได้ 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การจัดสวน 1 (Gardening 1) รหัสวิชา ง20205 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับของการจัดสวนหลักการจัดสวนและรูปแบบของการจัดสวน
พรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดสวนการออกแบบและเขียนแบบ จัดสวนการจัดสวนภายในอาคาร การจัด
สวนภายนอกอาคาร การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว / สวนตู้การจัดสวนทะเลทราย  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การคิด  การวิเคราะห์  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การนำเสนอ  
การสืบค้นข้อมูล  สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน  สรุปการทำงาน  รายงานผล ประเมินผล เสนอแนะแนวทาง  
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนางาน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน  ทำงานอย่างมี
ความสุข  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการออกแบบ  การเขียนแบบสวน  
การปฏิบัติดูแลรักษาสวนที่จัด  การประเมินราคาจัดสวน  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  วางแผนและลงมือปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการทำงาน   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความเป็นมาของการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายประเภท  ชนิดและรูปแบบของสวนได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนบอกชนิดของพันธุ์ไม้และวิธีการเลือกใช้พันธุ์ไม้ในการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้ชนิดของวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนได้อย่างถูกต้อง 
5. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบจัดสวนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. เพื่อให้นักเรียนคำนวณค่าใช้จ่ายและประเมินราคาการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 233 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การจัดสวน 2 (Gardening 2) รหัสวิชา ง20206 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการถ่ายทอดแบบแปลนสวนเป็นภาพร่างสองมิติมีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกและใช้วัสดุ
อุปกรณ์จัดสวนที่เหมาะสมกับแบบและสภาพพื ้นที ่ปฏิบัติงานจัดสวนในพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบดูแลรักษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทำงานกระบวนการจัดการ กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาใน
การทำงาน  กระบวนการเทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะ
การจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานจัดตกแต่งสวนได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานปรับปรุงสวนเก่าได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มปรับปรุงสวนเก่าในชุมชนได้ 
5. เพื่อให้นักเรียนประเมินผลงานการจัดสวนและการนำเสนอผลงานการจัดสวนได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial flowers) รหัสวิชา ง20207 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  60  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความเป็นมาของดอกไม้ประดิษฐ์ รูปทรงในการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ การออกแบบดอกไม้
ประดิษฐ์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ การดูแลรักษา และปฏิบัติการทำดอกไม้ประดิษฐ์ 
จากวัสดุที่หลากหลายในท้องถิ่นหนองจอก การตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดทำบัญชี และจัดจำหน่าย  
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม ทักษะการจัดการ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
ในการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบ และ เห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความเป็นมาของดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 

2. เลือกออกแบบรูปทรงในการการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 

3. ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 

4. ปฏิบัติการทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้อย่างน้อย 3 ชนิด 

5. จัดจำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ได ้

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ถนอมอาหาร (Food Preservation) รหัสวิชา ง20208 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร การเลือกซื้ออาหารอย่างสงวนคุณค่า ทางโภชนาการ 
การใช้ภาชนะอุปกรณ์ในการถนอมอาหาร ปฏิบัติการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ และถนอมอาหารที่มีใน
ท้องถิ่นหนองจอก บรรจุ เก็บรักษา และทำบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ของหนองจอก เพ่ือจัดจำหน่าย 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม ทักษะการจัดการ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะ การแก้ปัญหา
ในการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบ และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.บอกประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหารได้ 

2.เลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ ในการถนอมอาหารได้เหมาะสม 
3.ปฏิบัติการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ 
4.บรรจุ เก็บรักษาอาหาร และออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ร้อยมาลัย (garlands)        รหัสวิชา ง20209    จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการร้อยมาลัย ประโยชน์ของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือก
ดอกไม้ ใบไม้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหนองจอก นำมาร้อยมาลัย แบบต่าง ๆ การเลือกซื้อวัสดุตกแต่ง ที่เหมาะสม
สวยงาม การร้อยอุบะชนิดต่าง ๆ การนำอุบะมาตกแต่งมาลัย การร้อยมาลัยซีก มาลัยกลม  การประกอบตัว
มาลัย การทำโบมาลัยชนิดต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ ทักษะ การทำงานกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการร้อยมาลัย การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ผู้เรียนมีวินัย   มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกประวัติการร้อยมาลัยได ้
2.เลือกดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่ง มาใช้ในการร้อยมาลัยได้ 
3.ร้อยอุบะชนิดต่าง ๆ ได้ 
4.ร้อยมาลัยซีก และมาลัยกลมได้ 
5.ทำโบมาลัยได้ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

. 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ขนมไทย (Thai dessert) รหัสวิชา ง20210 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของการทำขนมไทย การเลือกซื้อเครื่องปรุงแต่ง ทั้งสดและแห้ง การ
เลือกวัสดุ แต่งสี กลิ่น รส อุปกรณ์ในการทำขนมไทย แต่ละประเภท การใช้และการเก็บรักษา อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ปฏิบัติการทำขนมไทย และทำขนมไทยที่มีในท้องถิ่นหนองจอก ขนมพ้ืนบ้าน  การทำบรรจุ
ภัณฑ์ที่น่าสนใจ การทำบัญชี และจัดจำหน่าย 
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ ทักษะ การทำงานกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำขนมไทย การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ผู้เรียนมีวินัย  มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความสำคัญ และประโยชน์ของการทำขนมไทยได้ 
2.เลือกซ้ือเครื่องปรุงแต่งในการทำขนมไทยได้ 
3.ใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการทำขนมไทยได้ 
4.ปฏิบัติการทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ ได้ 
5.ทำบรรจุภัณฑ์ เพ่ือจัดจำหน่ายได้ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ประดิษฐ์ตุ๊กตา (Artificial doll) รหัสวิชา ง20211 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของตุ๊กตา ประโยชน์ คุณค่าของตุ๊กตา ความสำคัญของตุ๊กตา   ต่อเด็กในวัย
ต่าง ๆ การออกแบบตุ๊กตาชนิดต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา การใช้และบำรุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การประดิษฐ์ตุ๊กตารูปแบบต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาตัวสัตว์ ตุ๊กตาแบบไทย ขั้นตอนการเย็บตุ๊กตา แต่
ละชนิด การทำบรรจุภัณฑ์ของตุ๊กตาที่สวยงาม น่าสนใจ การตกแต่งด้วยวัสดุตามสมัยนิยม และตกแต่งโดยใช้
เอกลักษณ์ของหนองจอกเข้ามาผสมผสาน ทำให้งานมีคุณค่ามากข้ึน  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ ทักษะ การทำงานกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี ่ยวกับการประดิษฐ์ตุ ๊กตา การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ผู้เรียนมีวินัย มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของตุ๊กตาได้ 
2.ออกแบบตุ๊กตาชนิดต่าง ๆ ได้ 
3.ใช้วัสดุอุปกรณ์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
4.ประดิษฐ์ตุ๊กตาแบบต่าง ๆ ได้ 
5.ทำบรรจุภัณฑ์เพ่ือบรรจุตุ๊กตาได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา อาหารไทย (Thai food)       รหัสวิชา ง20212     จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาความสำคัญของอาหารไทย หลักการจัดอาหารประจำวัน การเลือกอาหารสด และอาหารแห้ง
แต่ละประเภท เพ่ือนำมาใช้ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดที่ถูกวิธี  การเลือกอุปกรณ์ที่
ใช้ในการประกอบอาหาร การดูแล การเก็บรักษาภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกวิธี ปฏิบัติการประกอบ อาหาร
ชนิดต่าง ๆ เช่น ต้ม ผัด แกง ทอด ยำ การจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม น่ารับประทาน 
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ มีทักษะในการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี ่ยวกับการทำอาหารไทย การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ผู้เรียนมีวินัย มี
คุณธรรม อดทน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความสำคัญของอาหารไทย และหลักการจัดอาหารประจำวันได้ 
2.เลือกซ้ืออาหารสด และอาหารแห้งได ้
3.เลือกซ้ืออุปกรณ์ และดูแล เก็บรักษา อุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ 
4.ปฏิบัติการประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ ได้ 
5.จัดตกแต่งอาหารให้สวยงามได้ 

  
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจทั่วไป 1 (general business 1)  รหัสวิชา ง20213 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  60  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของธุรกิจ เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบและประเภทขององค์กรธุรกิจแต่ละ
รูปแบบ ระบบแลกเปลี่ยน การหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ บอกข้อแตกต่างของสถาบันทางธุรกิจ  
เอกสารทางธุรกิจ เกิดความรู ้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประเภทธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
 เพื่อให้เกิดเข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มี
จติสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิต  และครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจ 
  2. เข้าใจและอธิบายรูปแบบและประเภทขององค์กรธุรกิจแต่ละรูปแบบ 
  3. รู้และเข้าใจรูปแบบ ความสำคัญ และข้อแตกต่างของระบบแลกเปลี่ยน  
  4. สามารถบอกแหล่งเงินทุน ความหมาย ลักษณะและประเภทของแหล่งเงินทุน  
  5. สามารถบอกความหมาย ประเภท และข้อแตกต่างของสถาบันทางธุรกิจ  
  6. สามารถบอกความสำคัญและข้อแตกต่างของรูปแบบของเอกสารทางธุรกิจ  
  7. สามารถบอกความสำคัญและประเภทธุรกิจขนาดย่อม  
  8. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม  
  
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจทั่วไป 2 (general business 2) รหัสวิชา ง20214 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นและฝึกปฏิบัติในเรื่อง ชีวิตประจำวันกับงานธุรกิจ เตรียมรู้สู่อาชีพ วางแผนดีมี
กำไร ฉลาดซื้อฉลาดบริโภค สื่อสารน่ารู้ 
 โดยใช้ การวิเคราะห์อาชีพและทักษะในการทำงาน แนวทางการเลือกอาชีพ และนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และเป็นผู้บริโภคท่ีฉลาด 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานอย่างมีทักษะ ธุรกิจและองค์กรธุรกิจ  ความรู้เรื่อง
อาชีพ มีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ แก้ปัญหา การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าและ
แนวทางการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกในการทำงานอย่างคุ้มค่า โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีพและการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการทำงาน การประกอบธุรกิจอย่างมีทักษะ  
  2. วิเคราะห์อาชีพและทักษะในการทำงานในอาชีพด้านธุรกิจ 
  3. นำเสนอการวางแผนการใช้จ่าย แนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสม โดยการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดการ 
  4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้ซื้อ
และผู้บริโภคท่ีฉลาด  
  5. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจทั่วไป 3 (general business 3) รหัสวิชา ง20215 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นและฝึกปฏิบัติในเรื่อง ชีวิตประจำวันกับงานแสนสุข ทักษะดีมีอนาคต เลือก
อาชีพดีมีความม่ันคง 
 โดยใช้ การวิเคราะห์อาชีพและทักษะในการทำงาน แนวทางการเลือกอาชีพ และนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดการด้านการทำงานในครอบครัวและงานอาชีพ 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจในการการทำงานในชีวิตประจำวันและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทำงานร่วมกัน หลักการทำงานอย่างมีทักษะ กระบวนการ การจัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข เห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างคุ้มค่า  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีทักษะการแสวงหาความรู้พัฒนาธุรกิจในชีวิตประจำวัน  
  2. สามารถบอกหลักการทำงานที่ดี แนวทางเข้าสู ่อาชีพ  โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการจัดการ  
  3. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดการที่ดี เป็นทีมงานคุณภาพ    
  4. เกิดความรู้และทักษะการจัดการ กระบวนการทำงาน แก้ไขปัญหา 
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจทั่วไป 4 (general business 4) รหัสวิชา ง20216 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นและฝึกปฏิบัติในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจ การประกอบธุรกิจใน
ชีวิตประจำวัน ตัวอย่างการประกอบธุรกิจในชีวิตประจำวัน ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ 
 โดยใช้ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ บัญชี การเงิน และแหล่งเงินทุน รวมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
ท้องถิ่นหนองจอกและต่อสังคม และการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีทักษะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำวัน  
  2. สามารถบอกแนวทางการประกอบธุรกิจ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ในการจัดการ  
  3. เกิดความรู้และทักษะทางการเงิน การบัญชี เพ่ือบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
อย่างประหยัดคุ้มค่า  
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดการที่ดี เป็นทีมงานคุณภาพ    
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 244 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจทั่วไป 5 (general business 5) รหัสวิชา ง20217 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อม 
 โดยใช้ การวิเคราะห์หลักการดำเนินงาน ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การเป็น
ผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนจัดตั้ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม ธุรกิจในท้องถิ่นหนองจอก และมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
บริหารจัดการ 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การเป็น
ผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนจัดตั้ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุร กิจ
ขนาดย่อม  การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  มีลักษณะ
นิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างคุ้มค่า  
และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีทักษะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม  
  2. มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดย่อม   
  3. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดการที่ดี มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานกลุ่ม  
  4. เกิดความรู้และทักษะการจัดการ กระบวนการทำงาน แก้ไขปัญหา โดยการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดการ 
 5. มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที ่ดีในการทำงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า   
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจทั่วไป 6 (general business 6) รหัสวิชา ง20218 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การ
ดำเนินงานธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยใช้ การวิเคราะห์หลักการออมและการลงทุน การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต และการนำประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน ออมและการลงทุน การจัดหาและวางแผน
ทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต  การทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหนองจอกอย่างคุ้มค่า  และดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีทักษะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
  2. สามารถทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
  3. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดการที่ดี มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานกลุ่ม  
  4. เกิดความรู้และทักษะการจัดการ กระบวนการทำงาน แก้ไขปัญหา โดยการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดการ 
 5. มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing)  รหัสวิชา ง20219  
จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนด
ขนาดมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์
เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ และทักษะ
การอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีคุณธรรม มุ่งม่ันการ
ทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเขียนแบบ และมีทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์การเขียนแบบมีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีความรู้และเข้าใจมาตรฐานในงานเขียนแบบ จำแนกความแตกต่างของภาพสองมิติกับภาพสาม
มิติ และมีทักษะการอ่านและเขียนภาพสามมิติตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 

3. มีความรู้และเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต และมีทักษะการอ่านและเขียนรูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่างๆ 
4. มีความรู้และเข้าใจภาพฉาย และมีทักษะการอ่านและเขียนภาพฉายของชิ้นงานที่กำหนดให้ตาม

ระบบภาพฉายมุมที่ 1 และระบบภาพฉายมุมที่ 3 
5. มีความรู้และเข้าใจภาพฉายของชิ้นงานรูปทรงกระบอกและรูปทรงพีระมิด และมีทักษะการเขียน

ภาพฉายด้านที่สามจากที่กำหนดให้สองด้านของชิ้นงาน 
6. มีความรู้และเข้าใจการกำหนดขนาดเบื้องต้น และมีทักษะการกำหนดขนาดลงในแบบภาพฉาย 
7. มีความรู้และเข้าใจภาพตัด และมีทักษะการเขียนภาพตัดตามเงื่อนไขที่กำหนด 
8. มีความรู้และเข้าใจภาพสเกตซ์ และมีทักษะการสเกตซ์ภาพตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
9. มีความรู้และเข้าใจภาพช่วย และมีทักษะการอ่านและเขียนภาพช่วย 
10. มีความรู้และเข้าใจสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ และมีทักษะการอ่านและเขียนสัญลักษณ์

เกลียว และความหยาบละเอียดของผิวงาน 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (Basic Bench Works)   รหัสวิชา ง20220 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งาน
ร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้นและ
การประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น และปฏิบัติงาน
โดยใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่ งมั่นการทำงานเป็นแนวทาง
ประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 
2. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน 
3. มีความรู้และเข้าใจงานวัดและงานตรวจสอบ และมีทักษะการอ่านค่าเครื่องมือวัดแต่ละชนิด 
4. มีความรู้และเข้าใจงานร่างแบบ และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 
5. มีความรู้และเข้าใจงานตะไบ และมีทักษะการปฏิบัติงานตะไบ บำรุงรักษาตะไบ 
6. มีความรู้และเข้าใจงานเลื่อย และมีทักษะการปฏิบัติงานเลื่อย บำรุงรักษาเลื่อย 
7. มีความรู้และเข้าใจงานลับคมตัด และมีทักษะการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน 
8. มีความรู้และเข้าใจงานเจาะ และมีทักษะการปฏิบัติงานเจาะ 
9. มีความรู้และเข้าใจงานทำเกลียวด้วยมือ และมีทักษะการทำเกลียวในและนอกด้วยมือ 
10. มีความรู้และเข้าใจงานประกอบ และมีทักษะการปฏิบัติงานประกอบชิ้นงาน 

 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา พื้นฐานงานไม้ (Basic Wood Working) รหัสวิชา ง20221 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ งานวัดและร่างแบบลงบน
ชิ้นงาน ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงาน การลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ 
การไส การตัด การเจาะ การเพลาะ และการประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการ
ดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ และมีทักษะการวัดและร่างแบบบนชิ้นงานไม้ตาม

แบบกำหนด 
2. มีความรู้และเข้าใจโต๊ะฝึกงานไม้ และมีทักษะการใช้โต๊ะฝึกงานไม้และใช้ตัวช่วยในการปฏิบัติงานไม้ 
3. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือตัดไม ้และมีทักษะการฉลุไม้ ตัดไม้ โกรกไม้ตามแบบได้ 
4. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือไสไม้ และมีทักษะการลับ ปรับ แต่งอุปกรณ์เครื่องมืองานไม ้
5. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือเจาะไม้ และมีทักษะการใช้สว่านมือและสว่านข้อเสือ การเจาะไม้ด้วย

เครื่องมือเจาะไม้ตามขั้นตอน 
6. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือตอกและขันเกลียว และมีทักษะการตอกตะปู ถอนตะปูด้วยค้อนหงอน 

ปรับแต่งเครื่องมือด้วยค้อนไม้ 
7. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือประกอบไม้ และมีทักษะการอัดไม้ ประกอบไม้ด้วยแม่แรงยาว ตัดหัว

ตะปู ส่งหัวตะปูด้วยคีมและเหล็กส่ง 
8. มีความรู้และเข้าใจการเข้าไม้ และมีทักษะการประกอบและการตกแต่งชิ้นงานไม้ 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น (Basic Welding)    รหัสวิชา ง20222 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน งานเริ่มต้นอาร์ก งาน
เชื่อมต่อแนว งานเชื่อมพอก งานเชื่อมเดินแนวทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งาน
สร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานตัด
แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เชื ่อมแก๊ส และตัดแผ่น
เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็น
แนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจความรู้เบื ้องต้นในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  และมีทักษะการ

จำแนกชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
2. มีความรู้และเข้าใจองค์ประกอบในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  และมีทักษะการเชื่อม

อาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
3. มีความรู้และเข้าใจความรู้เบื้องต้นในงานเชื่อมแก๊ส และมีทักษะการปฏิบัติงานประกอบและติดตั้ง

อุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว 
4. มีความรู้และเข้าใจการเชื่อมออกซีอะเซทิลีน และมีทักษะการเชื่อมออกซีอะเซทิ ลีน  การสร้างบ่อ

หลอมเหลว 
5. มีความรู้และเข้าใจตำแหน่งท่าเชื่อม และมีทักษะการจำแนกชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมแก๊ส 
6. มีความรู้และเข้าใจเทคนิคในการเชื่อมแก๊ส และมีทักษะการเอียงมุมหัวทิพ การส่ายหัวทิพ และมุม

ลวดเชื่อมแก๊ส 
7. มีความรู้และเข้าใจหลักการตัดโลหะด้วยแก๊ส และมีทักษะการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา พื้นฐานงานปูน (Basic Masonry Working)     รหัสวิชา ง20223 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุชนิดต่างๆ การใช้ บำรุง รักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และความปลอดภัย การปฏิบัติงานตามข้ันตอน งานก่อผนังรูปแบบต่างๆ งานก่อเสา และงานฉาบปูนผิวเรียบ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมืองานปูน การก่ออิฐ และฉาบปูนในรูปแบบต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิต
สาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมืองานปูน การก่ออิฐ ฉาบปูน 
2. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น และมีทักษะก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นตามข้ันตอน 
3. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเข้ามุมฉากหนึ่งมุม และมีทักษะก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเข้า

มุมฉากหนึ่งมุมตามข้ันตอน 
4. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเข้ามุมฉากสองมุม และมีทักษะก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเข้า

มุมฉากสองมุมตามขั้นตอน 
5. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นรูปวงกลม และมีทักษะก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นรูปวงกลม

ตามข้ันตอน 
6. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐมอญเต็มแผ่น และมีทักษะก่ออิฐมอญเต็มแผ่นตามข้ันตอน 
7. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐเสาสี่เหลี่ยม และมีทักษะก่ออิฐเสาสี่เหลี่ยมตามขั้นตอน 
8. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐเสาหกเหลี่ยม และมีทักษะก่ออิฐเสาหกเหลี่ยมตามขั้นตอน 
9. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐเสาแปดเหลี่ยม และมีทักษะก่ออิฐเสาแปดเหลี่ยมตามข้ันตอน 
10. มีความรู้และเข้าใจการก่อคอนกรีตบล็อก และมีทักษะก่อคอนกรีตบล็อกตามข้ันตอน 
11. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐประดับ การก่ออิฐโชว์แนว และการเซาะร่องเหลี่ยม และมีทักษะก่อ

อิฐประดับ การก่ออิฐโชว์แนว และการเซาะร่องเหลี่ยมตามข้ันตอน 
12. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐประดับ การก่ออิฐโชว์แนว และการเซาะร่องโค้ง และมีทักษะก่ออิฐ

ประดับ การก่ออิฐโชว์แนว และการเซาะร่องโค้งตามข้ันตอน 
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13. มีความรู้และเข้าใจการก่ออิฐมวลเบา และมีทักษะก่ออิฐมวลเบาตามข้ันตอน 
14. มีความรู้และเข้าใจการทำระดับผนัง และมีทักษะทำระดับผนังตามข้ันตอน 
15. มีความรู้และเข้าใจการฉาบผนังเรียบ และมีทักษะฉาบผนังเรียบตามขั้นตอน 
16. มีความรู้และเข้าใจการจับเหลี่ยมเสา และมีทักษะจับเหลี่ยมเสาตามข้ันตอน 
17. มีความรู้และเข้าใจการฉาบเสา และมีทักษะฉาบเสาตามขั้นตอน 

 
รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Installation) รหัสวิชา ง20224  
จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดและการใช้
งานของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ติดตั้งเดิน
สายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง ด้วยเข็มขัดรัดสาย ท่อร้อยสายไฟ บนผนังไม้และผนังปูน การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า งาน
ติดตั้งโคมไฟฟ้า เต้ารับ สวิตช์ควบคุม งานติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต โหลดเซ็นเตอร์ เครื่องป้องกันไฟรั่ว งาน
ติดตั้งสายดิน การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตู้คอมซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นต์เตอร์ ระบบสายดิน เครื่องป้องกันไฟรั่ว  
 เพื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจหลักการเดินสายติดตั ้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐานติดตั ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
การดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจการป้อง กันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า 

และมีทักษะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางไฟฟ้า 

2. มีความรู้และเข้าใจสาย ไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. และมีทักษะระบุชื่อสาย ไฟฟ้าตามแบบงานที่
กำหนด 

3. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายและด้วยท่อร้อยสาย และมี
ทักษะระบุเครื่องมือในงานเดินสายไฟฟ้าตามแบบงานที่กำหนด 

4. มีความรู้และเข้าใจวัสดุและอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า และมีทักษะระบุวัสดุและอุปกรณ์ในงาน
เดินสายไฟฟ้าตามแบบงานที่กำหนด 

5. มีความรู้และเข้าใจวิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า และมีทักษะต่อสายไฟฟ้าตามแบบงานที่
กำหนด 

6. มีความรู้และเข้าใจการเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง และมีทักษะเดินสายไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟฟ้ากำลัง 

7. มีความรู้และเข้าใจอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและการติดตั้ง และมีทักษะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 

8. มีความรู้และเข้าใจการต่อลงดิน และมีทักษะการวัดและทดสอบการต่อลงดิน 

9. มีความรู้และเข้าใจการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน และมี
ทักษะตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานสีและตกแต่งผิว (Painting and Finishing)    รหัสวิชา ง20225 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด สมบัติของสี วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดเตรียมตกแต่งผิว
การรองพื้นผิว อัตราส่วนผสม เลือกใช้สีให้ถูกกับลักษณะของงานสำหรับงานสีชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการย้อมสี 
ทาสี พ่นสี ในงานเครื่องเรือน และดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ-อุปกรณ์งานสี 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจชนิด สมบัติของสี วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในงานเครื่องเรือน และ
หลักการเตรียมพื้นผิว ผสมสี ย้อมสี ทาสี พ่นสี ชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
คุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบ
พ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจคุณสมบัติ ชนิดของสี และการใช้สีในงานอุตสาหกรรม  

2. มีความรู้และเข้าใจการเตรียมผิวงาน และการโป๊สี และมีทักษะผสมสีโป๊ให้แข็ง ปฏิบัติการโป๊สี 
3. มีความรู้และเข้าใจการพ่นสีพื้นแห้งเร็วหรือแห้งช้า และมีทักษะใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการพ่นสี 

ปฏิบัติการพ่นสีพ้ืนแห้งเร็ว หรือแห้งช้า 

4. มีความรู้และเข้าใจการพ่นสีจริงแห้งเร็วหรือแห้งช้า และมีทักษะใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการพ่นสี 
ปฏิบัติการพ่นสีจริงแห้งเร็ว หรือแห้งช้า 

5. มีความรู้และเข้าใจการอบและการขัดเงา และมีทักษะใช้อุปกรณ์ในการขัดสี ปฏิบัติการขัดสีให้มี
ความเงามัน 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น (Basic Refrigeration and Air Condition) 
รหัสวิชา ง20226 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จำนวน 1.5 หน่วยกิต   จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หลักการทำความ
เย็นและปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความ
ดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล งานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่ว งานทำสุญญากาศ งาน
บรรจุสารทำความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิต
สาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น และมีทักษะคำนวณหาค่าอุณหภูมิ 

ความดัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจการปรับอากาศ และมีทักษะถอดกรองอากาศ ฝาครอบคอยล์เย็น ถาดน้ำทิ้ง 

พัดลมคอยล์เย็น 
3. มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของเครื่องปรับ อากาศ และมีทักษะถอดประกอบฝาครอบเครื่อง

ปรับ อากาศ 
4. มีความรู้ความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

เครื่องปรับอากาศ 
5. มีความรู้ความเข้าใจวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะเขียนวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
6. มีความรู้ความเข้าใจสารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นและมีทักษะปฏิบัติการถ่ายคืนและการเติมสาร

ความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น 
7. มีความรู้ความเข้าใจงานท่อ และมีทักษะดัดท่อแบบต่าง ๆ 
8. มีความรู้ความเข้าใจการคำนวณโหลดความร้อน และมีทักษะวัดขนาดพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของห้องที่

จะคำนวณโหลดความร้อน 
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9. มีความรู ้ความเข้าใจเครื ่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  และมีทักษะตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 

10. มีความรู้ความเข้าใจการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
11. มีความรู้ความเข้าใจการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะซ่อมบำรุงเครื่อง ปรับอากาศ 

 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Appliances Repairs) รหัสวิชา ง20227  
จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง งาน
ซ่อมและบำรุงรักษาของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สำนักงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง และงานบริการไฟฟ้า 

 เพื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจโครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ และ
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็น
แนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจงานบริการและซ่อมระบบไฟฟ้ากำลัง และมีทักษะตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าก าลัง 

2. มีความรู ้ความเข้าใจงานบริการและซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และมีทักษะตรวจ สอบ ซ่อม
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3. มีความรู ้ความเข้าใจงานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน และมีทักษะ
ตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน 

4. มีความรู ้ความเข้าใจงานบริการและซ่อมเครื ่องกลไฟฟ้า และมีทักษะตรวจสอบหาสาเหตุ
ข้อบกพร่อง ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า 

5. มีความรู้ความเข้าใจงานบริการและซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ และมีทักษะตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง รักษา

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ 

6. มีความรู้ความเข้าใจงานบริการและซ่อมเครื่องใช้ส านักงาน และมีทักษะตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องใช้ส านักงาน 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (Industrial Materials) รหัสวิชา ง20228  
จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน กรจัดเก็บ การเลือกวัสดุใน
งานอุตสาหกรรมประกอบด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและป้องกัน 
หลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่างในการจำแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน 
การใช้งานของวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของวัสดุ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีคุณธรรม มุ่งม่ันการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะการดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม และมีทักษะจ าแนกคุณสมบัติของวัสดุและ
การเลือกใช้งาน  

2. มีความรู้ความเข้าใจโลหะ และมีทักษะจ าแนกประเภทของโลหะเหล็ก 

3.มีความรู้ความเข้าใจอโลหะ และมีทักษะจำแนกประเภทของอโลหะธรรมชาติ และอโลหะสังเคราะห์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุเชื้อเพลิง และมีทักษะจ าแนกประเภทของเชื้อเพลิง 
5. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น และมีทักษะจ าแนกประเภทของวัสดุหล่อลื่นและ

วัสดุหล่อเย็น 
6. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และมีทักษะจ าแนกประเภทวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ

อิเล็กทรอนิกส์ 
7. มีความรู้ความเข้าใจวัสดุก่อสร้าง และมีทกัษะจ าแนกประเภทวัสดุก่อสร้างและการน าไปใช้งาน 
8. มีความรู้ความเข้าใจการกัดกร่อนและการป้องกัน และมีทักษะจ าแนกประเภทการกัดกร่อน 
9. มีความรู้ความเข้าใจการกัดกร่อนและการป้องกัน และมีทักษะจ าแนกประเภทการตรวจสอบและ

การทดสอบวัสดุ 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม. 1 อ21101 E21101 ภาษาอังกฤษ 1 English 1  1.5 60 ชั่วโมง 
อ21102 E21102 ภาษาอังกฤษ 2 English 2 1.5 60 ชั่วโมง 

ม. 2 อ22101 E22101 ภาษาอังกฤษ 3 English 3 1.5 60 ชั่วโมง 
อ22102 E22102 ภาษาอังกฤษ 4 English 4 1.5 60 ชั่วโมง 

ม. 3 อ23101 E23101 ภาษาอังกฤษ 5 English 5 1.5 60 ชั่วโมง 
อ23102 E23102 ภาษาอังกฤษ 6 English 6 1.5 60 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม. 1 อ20207 E20207 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 English Reading 
and Writing 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ20208 E20208 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 English Reading 
and Writing 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ20201 E20201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 English Listening 
and Speaking 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

อ20202 E20202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 English Listening 
and Speaking 2 

0.5 20 ชั่วโมง 

ม. 2 อ20209 E20209 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 English Reading 
and Writing 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ20210 E20210 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 English Reading 
and Writing 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ20203 E20203 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 3 English Listening 
and Speaking 3 

0.5 20 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

 อ20204 E20204 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 4 English Listening 
and Speaking 4 

0.5 20 ชั่วโมง 

ม. 3 อ20211 E20211 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
5 

English Reading 
and Writing 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ20212 E20212 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
6 

English Reading 
and Writing 6 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ20205 E20205 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 5 English Listening 
and Speaking 5 

0.5 20 ชั่วโมง 

อ20206 E20206 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 English Listening 
and Speaking 6 

0.5 20 ชั่วโมง 

 
กลุ่มวิชาภาษาจีน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม. 1 จ20201 CH20201 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 Chinese Listening 
and Speaking 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

จ20202 CH20202 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 Chinese Listening 
and Speaking 2 

0.5 20 ชั่วโมง 

จ20207 CH20207 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 Chinese Reading 
and Writing 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ20208 CH20208 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 Chinese Reading 
and Writing 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม. 2 จ20203 CH20203 ภาษาจีนฟัง-พูด 3 Chinese Listening 
and Speaking 3 

0.5 20 ชั่วโมง 

จ20204 CH20204 ภาษาจีนฟัง-พูด 4 Chinese Listening 
and Speaking 4 

0.5 20 ชั่วโมง 

จ20209 CH20209 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3 Chinese Reading 
and Writing 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ20210 CH20210 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 4 Chinese Reading 
and Writing 4 

1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค  

จ20213 CH20213 ภาษาจีนรอบรู้ 1 General knowledge 
Chinese 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ20214 CH20214 ภาษาจีนรอบรู้ 2 General knowledge 
Chinese 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม. 3 จ20205 CH20205 ภาษาจีนฟัง-พูด 5 Chinese Listening 
and Speaking 5 

0.5 20 ชั่วโมง 

จ20206 CH20206 ภาษาจีนฟัง-พูด 6 Chinese Listening 
and Speaking 6 

0.5 20 ชั่วโมง 

จ20211 CH20211 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 5 Chinese Reading 
and Writing 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ20212 CH20212 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 6 Chinese Reading 
and Writing 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ20215 CH20215 ภาษาจีนรอบรู้ 3 General knowledge 
Chinese 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ20216 CH20216 ภาษาจีนรอบรู้ 4 General knowledge 
Chinese 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

 

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม. 1 ญ20201 JA20201 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 1  Basic Japanese 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ญ20202 JA20202 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 2  Basic Japanese 2 1.0 40 ชั่วโมง 
ญ20207 JA20207 ญี่ปุ่นรอบรู้  1  All around Japan 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ญ20208 JA20208 ญี่ปุ่นรอบรู้  2  All around Japan 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม. 2 ญ20203 JA20203 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3  Basic Japanese 3 1.0 40 ชั่วโมง 
ญ20204 JA20204 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 4  Basic Japanese 4 1.0 40 ชั่วโมง 

ญ20209 JA20209 ญี่ปุ่นรอบรู้  3  All around Japan 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ญ20210 JA20210 ญี่ปุ่นรอบรู้  4  All around Japan 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม. 3 ญ20205 JA20205 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 5  Basic Japanese 5 1.0 40 ชั่วโมง 
ญ20206 JA20206 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 6  Basic Japanese 6 1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

 ญ20211 JA20211 ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 Japan traditional 
and culture 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

ญ20212 JA20212 ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 Japan traditional 
and culture 2 

0.5 20 ชั่วโมง 
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รายวิชาพื้นฐาและเพิ่มเติมนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
อ21101  ภาษาอังกฤษ 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
อ22101  ภาษาอังกฤษ 3   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
อ22102  ภาษาอังกฤษ 4   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
อ23101  ภาษาอังกฤษ 5   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
อ23102  ภาษาอังกฤษ 6   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20202  ภาษาอังกฤษฟังพูด 2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
อ20203           ภาษาอังกฤษฟังพูด 3  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20204  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20205  ภาษาอังกฤษฟังพูด 5  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20206  ภาษาอังกฤษฟังพูด 6  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20207  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ20208  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ20209  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ20210  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ20211  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ20212  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ20201  ภาษาจีนฟังพูด 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ20202  ภาษาจีนฟังพูด 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต                             
จ20203  ภาษาจีนฟังพูด 3   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ20204  ภาษาจีนฟังพูด 4   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต                                           
จ20205  ภาษาจีนฟังพูด 5          จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ20206  ภาษาจีนฟังพูด 6   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ20207  ภาษาจีนอ่านเขียน 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ20208  ภาษาจีนอ่านเขียน 2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ20209  ภาษาจีนอ่านเขียน 3  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ20210  ภาษาจีนอ่านเขียน 4  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต                
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จ20211  ภาษาจีนอ่านเขียน 5  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ20212  ภาษาจีนอ่านเขียน 6   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต                       
จ20213  ภาษาจีนรอบรู้ 1   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ20214  ภาษาจีนรอบรู้ 2   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต                             
จ20215  ภาษาจีนรอบรู้ 3   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต                            
จ20216  ภาษาจีนรอบรู้ 4   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 2   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20203 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20204 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 4  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 5   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20206 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 6   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต    
ญ20207 ญี่ปุ่นรอบรู้  1   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20208 ญี่ปุ่นรอบรู้  2    จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต              
ญ20209 ญี่ปุ่นรอบรู้  3    จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20210 ญี่ปุ่นรอบรู้  4    จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต               
ญ20211 ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ญ20212 ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) รหัสวิชา อ21101  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเกี ่ยวกับข้อความที่สัมพันธ์กับสื ่อที ่ไม่ใช่ความเรียง นิทาน บทความ เรื ่องสั ้นที ่น่าสนใจ  
คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงตามสถานการณ์ ถ้อยคำแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ถ้อยคำแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง กิจกรรมต่ างๆ เรื ่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมเขตหนองจอกการเปลี่ยนแปลงด้านชุมชน วัฒนธรรมต่างๆ การดำเนิน
ชีวิตของผู้คนในเขตหนองจอกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาน้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลอง แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในชุมชนหนองจอกและนอกโรงเรียน 
  โดยผ่านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน พูดอภิปราย เข้าร่วม แนะนำ จัดกิจกรรม 
เปรียบเทียบ ค้นคว้า สืบค้น ใช้ภาษาสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เข้าใจการใช้คำศัพท์ต่างๆ การ
สนทนาภาษาอังกฤษท่ีดี นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1  ม.1/1 - ม.1/5 
 ต 1.2  ม.1/1 - ม.1/3, ม.1/5 
 ต 1.3  ม.1/2, ม.1/3 
 ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2 
 ต 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
 ต 3.1 ม.1/1 
 ต 4.1 ม.1/1 
 ต 4.2 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) รหัสวิชา อ21102  จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเกี ่ยวกับข้อความที่สัมพันธ์กับสื ่อที ่ไม่ใช่ความเรียง นิทาน บทความ เรื ่องสั ้นที ่น่าสนใจ  
คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงตามสถานการณ์ ถ้อยคำแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ถ้อยคำแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง กิจกรรมต่ างๆ เรื ่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ภาษาน้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา รวมถึงศึกษา
ความแตกต่างประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในเขตหนองจอกและเจ้าของภาษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลอง แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
 โดยผ่านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน พูดอภิปราย เข้าร่วม แนะนำ จัดกิจกรรม เปรียบเทียบ 
ค้นคว้า สืบค้น ใช้ภาษาสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เข้าใจการใช้คำศัพท์ต่างๆ การ
สนทนาภาษาอังกฤษท่ีดี นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1  ม.1/1 - ม.1/5 
 ต 1.2  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
 ต 1.3  ม.1/1 - ม.1/3 
 ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2 
 ต 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
 ต 3.1 ม.1/1 
 ต 4.1 ม.1/1 
 ต 4.2 ม.1/1 - ม.1/2 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 267 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)      รหัสวิชา อ22101                จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                                       จำนวน  1.5 หน่วยกิต  
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ /ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประโยคขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง การทักทาย กล่าวลา 
กล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ การขอความช่วยเหลือ การชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การตอบ
รับ การปฏิเสธอย่างสุภาพ คำอธิบาย อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม การ
ออกเสียงประโยคข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง สุขภาพ
นันทนาการ สวัสดิการ การซื้อของ ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ การ
ตีความการถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
แผนผังตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ ศึกษานิทานเรื่องสั้นและเรื่องจากประเภทสื่อต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื ่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง ศึกษาภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม การศึกษาเกี่ยวกับภาษา น้ำเสียงกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศึกษาความเป็นมาความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ รวมถึงกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม   สถานที่สำคัญในท้องถิ่น เช่น วัดหนองจอก มัสยิดมูลนิธิอัลฮุดา ตลาดเก่า 100 ปีหนองจอก 
สนามกีฬาบางกอกอารีนา ศึกษาเปรียบเทียบอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาด้านภาษาที่เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
กระบวนการ Attention Pointers – Presentation – Practice – Production - Self Evaluation 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะและ
บุคคล มีการฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้     วิชาอ่ืน 
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการทำงาน การอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีว ิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และขันติ
ธรรม 
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ตัวช้ีวัด 
      ต.1.1   ม.2/1 - 2/4   
      ต.1.2   ม.2/1 - 2/5   
      ต.1.3   ม.2/1 - 2/3    
      ต 2.1   ม.2/1 - 2/3  
      ต 2.2   ม.2/1, ม.2/2    
      ต 3.1   ม.2/1 
      ต 4.1   ม.2/1 
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 269 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ 4  (English 4)  รหัสวิชา อ22102 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2        จำนวน  1.5 หน่วยกิต  
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ /ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประโยคขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง การทักทาย กล่าวลา 
กล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ การขอความช่วยเหลือ การชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การตอบ
รับ การปฏิเสธอย่างสุภาพ คำอธิบาย อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม การ
ออกเสียงประโยคข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง สุขภาพ
นันทนาการ สวัสดิการ การซื้อของ ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ การ
ตีความการถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
แผนผังตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ ศึกษานิทานเรื่องสั้นและเรื่องจากประเภทสื่อต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื ่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง ศึกษาภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเขตหนองจอก เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ในเขตหนองจอก    ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร 
ในเขตหนองจอก และ สวนสาธารณะหนองจอก การศึกษาเกี่ยวกับภาษา น้ำเสียงกิริยาท่าทางในการสนทนา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศึกษาความเป็นมาความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ 
รวมถึงกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ศึกษาเปรียบเทียบอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาด้านภาษาที่เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
กระบวนการ Attention Pointers – Presentation – Practice – Production - Self Evaluation เพื ่อให้
เกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล 
มีการฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการ
สื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และขันติธรรม 
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ตัวช้ีวัด 
      ต.1.1   ม.2/1 - 2/4   
      ต.1.2   ม.2/1 - 2/5  
      ต.1.3   ม.2/1 - 2/3    
      ต 2.1   ม.2/1 - 2/3 
      ต 2.2   ม.2/1, ม.2/2    
      ต 3.1   ม.2/1 
      ต 4.1   ม.2/1 
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)   รหัสวิชา อ23101 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประโยคขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย  การ
ทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย การชักชวน การพูดแทรกอย่างสุภาพ การแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น การให้เหตุผล การแสดงความต้องการ การเสนอแนะและตอบรับความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ให้เหตุผล  การยกตัวอย่าง  การขอและ
ให้ข้อมูล  อธิบาย  บรรยาย  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  การอ่านข้อความ  
ข่าว  โฆษณา  บทร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญและ    บอกรายละเอียดจากสื ่อสิ ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  วิทยุ  โทรทัศน์     เว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต การบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู ่ในความสนใจของสังคม หรือท้องถิ ่น เช่น  การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา  ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษาสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหนองจอก มีการใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางใน
การสนทนา ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ศึกษาชีว ิตความเป็นอยู ่และ
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของเจ้าของภาษา   มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    ศึกษา
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่องการ
ออกเสียงคำ ประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำตามโครงสร้างของประโยค มีการค้นคว้า 
รวบรวม สรุป และนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในแบบฝึกหัด 
และกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆในห้องเรียน ทั้งรูปแบบกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม   
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อความ มีความม่ันใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีเหตุผล           
มีวิจารณญาณ  มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ในการใช้ภาษา รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มีการฝึกฝนอย่างจริงจัง และการจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รู้จักใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน และการอาชีพ  
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ตัวช้ีวัด 
          ต 1.1 ม.3/2 - ม.3/4 
 ต 1.2 ม.3/1 - ม.3/5 
 ต 1.3 ม.3/1,  ม.3/3 
          ต 2.1 ม.3/1,  ม.3/3 
          ต 2.2 ม.3/1,  ม.3/2 
          ต 3.1 ม.3/1 
          ต 4.1 ม.3/1 
          ต 4.2 ม.3/2 
 
  รวมทั้งหมด  17  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)   รหัสวิชา อ23102 จำนวน 3   คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประโยคขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย  การ
ทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย การชักชวน การพูดแทรกอย่างสุภาพ การแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น การใหเ้หตุผล การแสดงความต้องการ การเสนอแนะและตอบรับความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ให้เหตุผล  การยกตัวอย่าง  การขอและ
ให้ข้อมูล  อธิบาย  บรรยาย  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  การอ่านข้อความ  
ข่าว  โฆษณา  บทร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญและ    บอกรายละเอียดจากสื ่อสิ ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  วิทยุ  โทรทัศน์     เว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต การบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม หรือท้องถิ่น เช่น  การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา  ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษาสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหนองจอกในอดีต และปัจจุบัน มีการใช้ภาษา 
น้ำเสียง กิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู่และขนบธรรมเนียม  ประเพณีของเจ้าของภาษา   มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    
ศึกษาเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง
การออกเสียงคำ ประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำตามโครงสร้างของประโยค มีการค้นคว้า 
รวบรวม สรุป และนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ ในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ และ
กิจกรรมกลุ ่ม ซึ ่งเน้นให้นักเรียนมีความกล้า และความมั ่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ ้นเพ่ื อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อความ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  มีนิสัยรัก
การอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ   ในการใช้ภาษา  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีการ
ฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ  ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ   เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น  ในการ
การทำงาน   การประกอบอาชีพอาชีพ   และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  
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ตัวช้ีวัด 
        ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4 
        ต 1.2 ม.3/1 - ม.3/5 
        ต 1.3 ม.3/1 - ม.3/3 
        ต 2.1 ม.3/1 - ม.3/2 
        ต 2.2 ม.3/2 
        ต 3.1 ม.3/1 
        ต 4.1 ม.3/1 
        ต 4.2 ม.3/1 
   
รวมทั้งหมด  17  ตัวช้ีวัด 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 275 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 (English Listening & Speaking 1)   รหัสวิชา อ20201    
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ฟังและพูดประโยคขอร้อง คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
การกล่าวชมเชย การชักชวน การพูดในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย  ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่ าเกลียด 
เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวันประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยวในเขตชุมชนหนองจอก เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญที่น่าสนใจในชุมชน กล่าวชักชวนบุคคลอ่ืนมาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ในชุมชนได้ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาที่เน้นทักษะการฟังพูด เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื ่อให้เกิดเพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เข้าใจการใช้คำศัพท์ต่างๆ  
การสนทนาภาษาอังกฤษที่ดี นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีทักษะในการฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ที่พบในสื่อจริงและสรุปใจความสำคัญได้ 
 2.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านโฆษณา บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสามารถสรุปใจความสำคัญได้ 
 3.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านข้อมูล ข่าวสาร จดหมาย แล้วตอบคำถาม และสรุปใจความสำคัญได้ 
 4.  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  นักเรียนสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ข่าว เรื่องที่อยู่
ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 (English Listening & Speaking 2)   รหัสวิชา อ20202   
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ฟังและพูดประโยคขอร้อง คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
การกล่าวชมเชย การชักชวนบุคคลอ่ืนมาเท่ียวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ที่น่าสนใจในเขตหนองจอก 
การพูดในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย  ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวันประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา 
ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาที่เน้นทักษะการฟังพูด เพ่ือให้มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เกิดเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เข้าใจการใช้คำศัพท์ต่างๆ การ
สนทนาภาษาอังกฤษที่ดี นักเรียนมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 6.  นักเรียนมีทักษะในการฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ที่พบในสื่อจริงและสรุปใจความสำคัญได้ 
 7.  นักเรียนพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้
          ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
 8.  นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
     มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
 9.  นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
     สถานศึกษาชุมชน และ สังคม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 (English Listening & Speaking 3)   รหัสวิชา อ20203    
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ฟังและพูดประโยคขอร้อง คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
การกล่าวชมเชย การชักชวน การพูดในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย  ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด 
เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน สถานการณ์ใกล้ตัวในชุมชนเขตหนองจอก และการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตหนองจอก เช่น การเดินทาง 
การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษาที่เน้นทักษะการฟังพูด เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาที่เน้นทักษะการฟังและการพูด เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ม ี ค ว า ม ม ั ่ น ใ จ ใน ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังเรื่องราวที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  และสามารถโต้ตอบได้  
2. ใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบได้ 
3. เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
4. พูดออกเสียงเน้นหนัก คำ วลี และประโยคได้ถูกต้อง 

  
รวมทั้งหมด    4   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 (English Listening & Speaking 4)   รหัสวิชา อ20204   
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา    

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ฟังและพูดประโยคขอร้อง คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
การกล่าวชมเชย การชักชวน การพูดในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย  ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด 
เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน สถานการณ์ใกล้ตัว และการบรรยายเกี่ยวกับสถานที่
สำคัญต่างๆในชุมชนเขตหนองจอก เช่น แหล่งชมค้างคาวแม่ไก่ หมู่บ้านลำไทร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร) การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การ
อ่านหนังสือ การท่องเที่ยว  

โดยใช้กระบวนการทางภาษาที่เน้นทักษะการฟังพูด เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษาที ่เน ้นทักษะการฟังและการพูด เพื ่อให้ม ีความมั ่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังเรื่องราวที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  และสามารถโต้ตอบได้  

2. ใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบได้ 
3. เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
4. พูดออกเสียงเน้นหนัก คำ วลี และประโยคได้ถูกต้อง 

  
รวมทั้งหมด    4   ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 (English Listening & Speaking 5)   รหัสวิชา อ20205   
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ในเรื่องการทักทาย การแนะนำตนเอง การกล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย ชักชวน การพูดแทรก พูดแสดงความต้องการ การเสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบ
รับและตอบปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การพูดเพื่อให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิด เห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง การแสดงความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า มีการพูดบรรยายตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ และการประกอบอาชีพของคนในครอบครัว หรือคนในชุมชน 
และการเปรียบเทียบความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ต่างกันของเจ้าของภาษากับของคนในชุมชุนหนองจอก   

เพื่อให้มีการใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม และใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร เน้นทักษะการฟังและ การพูด  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   มี
เหตุผล มีวิจารณญาณ  มีสุนทรียภาพในการใช้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนการ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและเพียงพอ  
 
ผลการเรียนรู้ 
          1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง 
          2. นักเรียนสามารถสร้างบทสนทนาเพ่ือตอบโต้ได้ 
          3. นักเรียนสามารถตอบโต้ สนทนาได้ 
          4. นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญและมีเจตคติท่ีดีในใช้ภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 (English Listening & Speaking 6)   รหัสวิชา อ20206   
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ในเรื่องการทักทาย การแนะนำตนเอง การกล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย ชักชวน การพูดแทรก พูดแสดงความต้องการ การเสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบ
รับและตอบปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การพูดเพื่อให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง การแสดงความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า มีการพูดบรรยายตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ และการประกอบอาชีพของครอบครัว หรือคนในชุมชนหนอง
จอก เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนหนองจอกในอดีต และปัจจุบัน และการเปรียบเทียบความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ต่างกันของ
เจ้าของภาษากับของคนในชุมชุนหนองจอก   

เพื่อให้มีการใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม และใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร เน้นทักษะการฟังและ การพูด  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   มี
เหตุผล มีวิจารณญาณ  มีสุนทรียภาพในการใช้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนการ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและเพียงพอ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถสร้างบทสนทนาเพื่อตอบโต้ได้ 

2. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้บทสนทนาในสถานการณ์จริง 

3. นักเรียนฝึกฝนการสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

4. นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติในชั้นเรียนได้ 

5. นักเรียนมีความกล้า และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
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วิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 (English Reading & Writing 1)   รหัสวิชา อ20207    
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    จำนวน 1.0 หน่วยกิต            
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาภาษาท่าทาง อธิบาย บรรยาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้
ภาษาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน โดยให้ผู้เรียนศึกษาน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พู ด 
คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือบทอ่าน สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิคส์ในหัวข้อต่างๆซึ่ง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และ
สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในท้องถิ่นของ
เขตหนองจอก เช่นตลาดเก่า 100 ปี บางกอกอารีนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
สวนสาธารณะหนองจอก การเสนอ บริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชน 
สังคม บทความ บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย 
เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การทำงาน การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดำเนินการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและวางแผนในการเรียน เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เห็น
ประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาวัฒนธรรม นำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  เพื่อให้เกิดการขยายโลกทัศน์ ประยุกต์ความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สั งคม 
รวมทั้งมีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสาร รักการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีทักษะในการฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ที่พบในสื่อจริงและสรุปใจความสำคัญได้ 
 2.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านโฆษณา บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสามารถสรุปใจความสำคัญได้ 
 3.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านข้อมูล ข่าวสาร จดหมาย แล้วตอบคำถาม และสรุปใจความสำคัญได้ 
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 4.  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  นักเรียนสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ข่าว 
               เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 6.  นักเรียนพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้               
                ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
 7.  นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม 
               มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
 8.  นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
               สถานศึกษาชุมชน และ สังคม 
 
รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 (English Reading & Writing 2)  รหัสวิชา อ20208   
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    จำนวน 1.0 หน่วยกิต            
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาภาษาท่าทาง อธิบาย บรรยาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้
ภาษาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน โดยให้ผู้เรียนศึกษาน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พู ด 
คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือบทอ่าน สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็คทรอนิคส์ในหัวข้อต่างๆซึ่ง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และ
สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในท้องถิ่นของ
เขตหนองจอก การเสนอ บริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชน สังคม 
บทความ บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น การทำงาน การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดำเนินการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื ่องและวางแผนในการเรียน เทคโนโลยีที่มีอยู ่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั ้งในและนอกสถานศึกษา เห็น
ประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาวัฒนธรรม นำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ ที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพ่ือให้เกิดการขยายโลกทัศน์ ประยุกต์ความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งมีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสาร รักการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีทักษะในการฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ที่พบในสื่อจริงและสรุปใจความสำคัญได้ 
 2.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านโฆษณา บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสามารถสรุปใจความสำคัญได้ 
 3.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านข้อมูล ข่าวสาร จดหมาย แล้วตอบคำถาม และสรุปใจความสำคัญได้ 
 4.  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.  นักเรียนสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 6.  นักเรียนพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
 7.  นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
 8.  นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และ สังคม 
 
รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 (English Reading & Writing 3)   รหัสวิชา อ20209   
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    จำนวน 1.0 หน่วยกิต            
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการอ่านเพ่ือหา Topic / Topic Noun / Topic Paragraph / Main Idea / Details และ 
Comprehension จากบทความ ข่าว นิทาน การเขียนบทความ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  อ่าน
และเขียนประโยคขอร้อง คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ การกล่าวชมเชย การชักชวน การพูดในชีวิตประจำวัน การ
คมนาคมทางเรือและมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินและการซื้อขายในตลาดเก่าร้อยปีหนองจอก ภาษาที่ใช้
ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า 
หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวันประโยคและ
ข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว      

โดยใช้กระบวนการทางภาษาที ่เน ้นทักษะการอ่านและ เขียน เพื ่อให้ม ีความมั ่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื ่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ระบุ Topic ของบทความ / ข่าว / นิทาน ที่อ่านได้ 
2.  ระบุ Main Idea ของบทความ / ข่าว / นิทาน ที่อ่านได้ 
3.  ระบุ Details ของบทความ / ข่าว / นิทาน ที่อ่านได้ 
4.  วิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน แล้วเขียนคำตอบตามความเข้าใจของตนได้ 
5.  เขียนบทความสั้นๆ ตามหลักการเขียนได้ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 (English Reading & Writing 4)   รหัสวิชา อ20210   
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    จำนวน 1.0 หน่วยกิต            
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการอ่านเพ่ือหา Topic / Topic Noun / Topic Paragraph / Main Idea / Details และ 
Comprehension จากบทความ ข่าว นิทาน การเขียนบทความ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  อ่าน
และเขียนประโยคขอร้อง คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ 
การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ การกล่าวชมเชย การชักชวน การพูดในชีวิตประจำวัน การ
ซื้อขาย ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน
ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
เช่น การเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว      

โดยใช้กระบวนการทางภาษาที ่เน ้นทักษะการอ่านและเขียน เพื ่อให้ม ีความมั ่นใจ ในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื ่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ระบุ Topic ของบทความ / ข่าว / นิทาน ที่อ่านได้ 
2.  ระบุ Details ของบทความ / ข่าว / นิทาน ที่อ่านได้ 
3.  วิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน แล้วเขียนคำตอบตามความเข้าใจของตนได้ 
4.  เขียนบทความสั้นๆ ตามหลักการเขียนได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 (English Reading & Writing 5)   รหัสวิชา อ20211   
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    จำนวน 1.0 หน่วยกิต            
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกฝนการอ่านออกเสียง ระบุ เขียน อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ ค้นคว้า รวบรวม สรุป 
วิเคราะห์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้การฝึกฝนจากการอ่าน ข่าว โฆษณา บทร้อยกรอง ประโยค ข้อความ
เนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับสิ ่งที ่ตนสนใจ หรือเป็นความรู ้พื ้นฐานของการดำรงชีวิต เช่น การบรรยายถึงตนเอง  
การบรรยายถึงครอบครัว การบรรยายถึงวิถ ีช ีว ิตการประกอบอาชีพของของคนในชุมชนหนองจอก  
การบรรยายถึงเทศกาลสำคัญต่างๆของเจ้าของภาษา เป็นต้น การเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือ แสดง
ความต้องการ การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะตามกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด โดยมีนิสัยรักการอ่าน  
มีสุนทรียภาพทางภาษา ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชาอ่ืน  

เพื่อให้มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความมั่นใจในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีขันติธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1. นักเรียนสามารถแยก และอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
       2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง บทความ ความเรียงสั้นๆ ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
       3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน 
       4. นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญและมีเจตคติท่ีดีในการอ่าน  
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6 (English Reading & Writing 6)   รหัสวิชา อ20212    
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    จำนวน 1.0 หน่วยกิต            
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกฝนการอ่านออกเสียง ระบุ เขียน อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ ค้นคว้า รวบรวม สรุป 
วิเคราะห์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้การฝึกฝนการอ่านข่าว โฆษณา บทร้อยกรอง ประโยค และการฝึกฝน
การเขียนควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง หรือสิ่งที่อยู่รอบ
ตัวเองในชุมชนหรือสังคม เช่น การบรรยายถึงตนเอง การบรรยายถึงครอบครัว การบรรยายถึงวิถีชีวิตการ
ประกอบอาชีพของของคนในชุมชนหนองจอก การบรรยายถึงเทศกาลสำคัญต่างๆของเจ้าของภาษา เป็นต้น 
การเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือ แสดงความต้องการ การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะตามกระบวนการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด โดยมีนิสัยรักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชา
อื่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความมั่นใจในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้องตาม
กาลเทศะและบุคคล มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีขันติธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1. นักเรียนสามารถอ่านบทความ เรื่องสั้น หรือข้อความต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ 
    2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง  เข้าใจความหมายของคำศัพท์ และนำไปใช้ในการแต่งประโยคได้ 
    3. นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างของหน้าที่ของคำ (part of speech) ได้ 
    4. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน    
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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วิชา ภาษาจีนฟังพูด 1 (Chinese Listening and Speaking 1)  รหัสวิชา จ20201                                                                       
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว  
 โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นหนองจอก เช่น ศาลเจ้า
ปุงเถ้ากง หนองจอก และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของตน และ
พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาว
จีนในหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะจีนเบื้องต้นได้ 
    2.สามารถทักทายและเรียนรู้คำอำลา และสามารถแนะนำตนเองได้ 
    3.สามารถแสดงการกล่าวชื่นชม และแสดงความขอบคุณง่ายๆได้ 
    4.สามารถแสดงความต้องการ นับและใช้ตัวเลขได้  
    5. สามารถแสดงความรู้สึกชื่นชม และบอกชื่อสัตว์ชนิดต่างๆได้ 
    6. สามารถพรรณนาสถานที่ของท้องถิ่นของตนได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 290 
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วิชา ภาษาจีนฟังพูด 2 (Chinese Listening and Speaking 2) รหัสวิชา จ20202                                        
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว  
 โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นหนองจอก เช่น ศาลเจ้า
ปุงเถ้ากง หนองจอก และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของตน และ
พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาว
จีนในหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะจีนเบื้องต้นได้ 
    2.เรียนรู้คำศัพท์เรียกสมาชิกในครอบครัว 
    3.สามารถบอกตำแหน่งของสถานที่ได้ 
    4.สามารถกล่าวขอโทษและตอบรับ และสามารถกล่าวปฏิเสธได้ 
    5.สามารถฟังและใช้ภาษาในห้องเรียนได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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วิชา ภาษาจีนฟังพูด 3 (Chinese Listening and Speaking 3)    รหัสวิชา จ20203 
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและท้องถิ่นของตน เช่น ท้องถิ่น
ที่ตนเองเกิด และท่ีอยู่อาศัย ศาสนาที่ตนเองนับถือ    
           โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันของ
ชุมชนหนองจอก และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหน องจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะได้ 
    2.สามารถบอกสัญชาติ,ข้อมูลส่วนตัวได้ และสามารถแนะนำตนเองได้ 
    3.สามารถถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ่ืนได้ 
    4.สามารถแสดงการเชื้อเชิญและสามารถบอกชื่ออาหารและเครื่องดื่มที่พบบ่อยๆได้ 
    5. สามารถถามและบอกเวลาได้ 
    6. สามารถบอกเวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่งและบอกกิจวัตรประจำวันได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนฟังพูด 4 (Chinese Listening and Speaking 4)    รหัสวิชา จ20204 
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและท้องถิ่นของตน เช่น ท้องถิ่น
ที่ตนเองเกิด และท่ีอยู่อาศัย ศาสนาที่ตนเองนับถือ    
           โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันของ
ชุมชนหนองจอก และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหน องจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.สามารถบอกวันและเวลาและชื่อวิชาแต่ละวันได้ 
    2.สามารถบอกวันเวลา และเทศกาลที่สำคัญได้ 
    3.สามารถให้ข้อมูลสภาพอากาศได้ 
    4.สามารถถามทางและบอกทิศทางได้ 
    5. สามารถถามบอกสีและใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนฟังพูด 5  (Chinese Listening and Speaking 5)    รหัสวิชา จ20205  
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน   ฝึกพูดหรือเขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ และ
สามารถแนะนำตนเองเบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถบอกชนิดของอาหารของชาวจีน อีกทั้งแสดงความเห็น
เปรียบเทียบอาหารในท้องถิ่นของตน และอาหารต่างชาติได้   
          โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบอาหารของชาวจีน และอาหารในท้องถิ่นของตน  
และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
          เพื่อให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะได้ 
    2.สามารถบอกสัญชาติ ,ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถแนะนำตนเองได้ 
    3.สามารถถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ่ืนได้ 
    4.สามารถแสดงความเห็นหรือความรู้สึกผ่านวัฒนธรรมการกินได้ 
    5. สามารถถามและบอกจำนวนสิ่งของได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนฟังพูด 6 (Chinese Listening and Speaking 6)        รหัสวิชา จ20206  
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
          ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ 
เบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถบอกชนิดของจำนวนสิ่งของได้ อีกท้ังแสดงความเห็นหรือความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นหนองจอกได้  
          โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
          เพื่อให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นได้ 

2. สามารถถามและบอกจำนวนสิ่งของได้ 

3. สามารถแสดงความเห็นหรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 

4. สามารถแสดงความเห็นหรือความรู้สึกผ่านวัฒนธรรมการกินได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนอ่านเขียน 1  (Chinese Reading and Writing 1)  รหัสวิชา จ20207 
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว  
 โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นหนองจอก เช่น ศาลเจ้า
ปุงเถ้ากง หนองจอก และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของตน และ
พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาว
จีนในหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.เขียนตามคำบอก สัทอักษรจีน สระและพยัญชนะจีนเบื้องต้นได้ 
    2.สามารถเขียนคำทักทายและเรียนรู้คำอำลา และสามารถเขียนแนะนำตนเองได้ 
    3.สามารถเขียนประโยคแสดงการกล่าวชื่นชม และแสดงความขอบคุณง่ายๆได้ 
    4.สามารถเขียนประโยคแสดงความต้องการ นับและใช้ตัวเลขได้  
    5. สามารถเขียนประโยคแสดงความรู้สึกชื่นชม  
    6. สามารถเขียนพรรณนาสถานที่ของท้องถิ่นของตนได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนอ่านเขียน 2 (Chinese Reading and Writing 2)      รหัสวิชา จ20208
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบ
คำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื ่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว  
 โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นหนองจอก เช่น ศาลเจ้า
ปุงเถ้ากง หนองจอก และสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของตน และ
พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาว
จีนในหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.เขียนคำอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะจีนเบื้องต้นได้ 
    2.เรียนรู้คำศัพท์เรียกสมาชิกในครอบครัว 
    3.สามารถเขียนบอกตำแหน่งของสถานที่ได้ของได้ 
    4.สามารถเขียนคำกล่าวขอโทษและตอบรับ และสามารถกล่าวปฏิเสธได้ 
    5.สามารถฟังและใช้ภาษาในห้องเรียนได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนอ่านเขียน 3 (Chinese Reading and Writing 3)         รหัสวิชา จ20209  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน เขียนตามคำอ่าน และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
เขียนตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและท้องถิ่นของตน เช่น ท้องถิ่นที่
ตนเองเกิด และท่ีอยู่อาศัย ศาสนาที่ตนเองนับถือ    
           โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันของ
ชุมชนหนองจอก และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
            เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนและแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว เขียนและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิ ตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.เขียนคำอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะได้ 
    2.สามารถเขียนคำบอกสัญชาติ,ข้อมูลส่วนตัวได้ และสามารถแนะนำตนเองได้ 
    3.สามารถเขียนคำถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ่ืนได้ 
    4.สามารถเขียนประโยคแสดงการเชื้อเชิญและสามารถบอกชื่ออาหารและเครื่องดื่มที่พบบ่อยๆได้ 
    5. สามารถเขียนคำถามและบอกเวลาได้ 
    6. สามารถเขียนประโยคบอกเวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่งและบอกกิจวัตรประจำวันได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนอ่านเขียน 4 (Chinese Reading and Writing 4)         รหัสวิชา จ20210  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน เขียนตามคำอ่าน และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
เขียนตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและท้องถิ่นของตน เช่น ท้องถิ่นที่
ตนเองเกิด และท่ีอยู่อาศัย ศาสนาที่ตนเองนับถือ    
           โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันของ
ชุมชนหนองจอก และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เขียนและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.สามารถเขียนเพ่ือบอกวันและเวลาและชื่อวิชาแต่ละวันได้ 
    2.สามารถเขียนเพ่ือบอกวันเวลา และเทศกาลที่สำคัญได้ 
    3.สามารถเขียนให้ข้อมูลสภาพอากาศได้ 
    4.สามารถเขียนเพ่ือถามทางและบอกทิศทางได้ 
    5. สามารถเขียนเพ่ือบอกสีและใช้คำศัพท์ที่เก่ียวกับเครื่องแต่งกายได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนอ่านเขียน 5 (Chinese Reading and Writing 5)             รหัสวิชา จ20211  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน เขียนตามคำอ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออก
เสียง  เขียนตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุ
ภาพ หรือสัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกเขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ และ
สามารถเขียนแนะนำตนเองเบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถบอกชนิดของอาหารของชาวจีน อีกท้ังแสดงความเห็น
เปรียบเทียบอาหารในท้องถิ่นของตน และอาหารต่างชาติได้   
           โดยใช้การเขียนบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบอาหารของชาวจีน และอาหารในท้องถิ่น
ของตน  และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน สระและพยัญชนะได้ 
    2.สามารถบอกสัญชาติ ,ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถแนะนำตนเองได้ 
    3.สามารถถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ่ืนได้ 
    4.สามารถแสดงความเห็นหรือความรู้สึกผ่านวัฒนธรรมการกินได้ 
    5. สามารถถามและบอกจำนวนสิ่งของได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนอ่านเขียน 6 (Chinese Reading and Writing 6)             รหัสวิชา จ20212  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาอักษรตามระบบพินอิน เขียนตามการออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออก
เสียง  ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือ
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ 
เบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถบอกชนิดของจำนวนสิ่งของได้ อีกท้ังแสดงความเห็นหรือความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อม
ในทอ้งถิ่นหนองจอกได้  
           โดยใช้บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเขียนเพ่ือถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ่ืนได้ 

2. สามารถเขียนเพ่ือถามและบอกจำนวนสิ่งของได้ 

3. สามารถเขียนเพ่ือแสดงความเห็นหรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 

4. สามารถเขียนเพ่ือแสดงความเห็นหรือความรู้สึกผ่านวัฒนธรรมการกินได้ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนรอบรู้ 1 (General Knowledge Chinese 1) รหัสวิชา จ20213  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
   
           ศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตของคนจีน ตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจีนและ
ประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทความหรือ 
เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และ
ประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ เบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถสรุปบทความจากที่ฟังหรือการอ่าน   
อีกท้ังแสดงความเห็นได้  
           โดยใช้บทสนทนาหรือบทความสั้นๆง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากวิถีชีวิตของคนจีน  และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่ส่งผลต่อแนวคิด,และทัศนคติที่แตกต่างกันของคน 

2. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

จีน 

3. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ สนทนาบทความสั้นๆ และการตอบคำถามจาก

ประโยคคำถาม 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือบทความง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอก

ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทความง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนรอบรู้ 2 (General Knowledge Chinese 2)       รหัสวิชา จ20214    
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
            ศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตของคนจีน ตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
จีนและประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทความ
หรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกท้ังระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และ
ประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ เบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถสรุปบทความจากท่ีฟังหรือการอ่าน  อีก
ทั้งแสดงความเห็นได้  
 โดยใช้บทสนทนาหรือบทความสั้นๆง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากวิถีชีวิตของคนจีน และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา 
 เพื ่อให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู ้ส ึกของตนเองเกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัว และพูดและ
แสดงออกตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจ อก
และร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่ส่งผลต่อแนวคิด,และทัศนคติที่แตกต่างกันของคน 

2. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

จีน 

3. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ สนทนาบทความสั้นๆ และการตอบคำถามจาก

ประโยคคำถาม 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือบทความง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอก

ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทความง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 303 

 

 
 

คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนรอบรู้ 3 (General Knowledge Chinese 3)         รหัสวิชา จ20215  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตของคนจีน ตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจีนและ
ประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทความหรือ 
เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และ
ประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ เบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถสรุปบทความจากที่ฟังหรือการอ่าน   
อีกท้ังแสดงความเห็นได้  
           โดยใช้บทสนทนาหรือบทความสั้นๆง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากวิถีชีวิตของคนจีน  และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่ส่งผลต่อแนวคิด,และทัศนคติที่แตกต่างกันของคน 

2. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

จีน 

3. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ สนทนาบทความสั้นๆ และการตอบคำถามจาก

ประโยคคำถาม 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือบทความง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอก

ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทความง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาจีนรอบรู้ 4 (General Knowledge Chinese 4)          รหัสวิชา จ20216  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ของคนจีน ตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจีน
และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทความหรือ 
เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน อีกทั้งระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ จำนวน ตรงตาม  ความหมายของคำ กลุ่มคำ และ
ประโยคจากการฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัญชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนาที่ตนนับถือ เบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถสรุปบทความจากที่ฟังหรือการอ่าน  อีก
ทั้งแสดงความเห็นได้  
           โดยใช้บทสนทนาหรือบทความสั้นๆง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  และสามารถเขียนบอกใจความสำคัญและเขียนตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา 
           เพ่ือให้เกิดทักษะในการพูดและแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และพูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรม พร้อมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วม
พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่ส่งผลต่อแนวคิด,และทัศนคติที่แตกต่างกันของคน 

2. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวอักษรจีน พินอิน ชนชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

จีน 

3. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ สนทนาบทความสั้นๆ และการตอบคำถามจาก

ประโยคคำถาม 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือบทความง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอก

ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทความง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้                
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (Basic Japanese 1) รหัสวิชา ญ20201 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
สำหรับใช้ในการสื่อสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู้อื่นจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ตัวอักษรฮิรางานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกการเขียนและบอก
ความหมายของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆใกล้ตัวและนำไปใช้ในชีวิต ถามและบอกข้อมูลของตนเองได้ตามหลัก
ภาษาและมาตรฐานสากลสนทนาภาษาญี่ปุ่นสั้นๆง่าย 
 โดยกระบวนการ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
เพื ่อสนทนา แสดงความรู ้ส ึกกับเพื ่อน ครู เกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวในท้องถิ ่นของตน พร้อมกับสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนในหนองจอก  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 
ผู้เรียนจะได้พูดคุยบทสนทนาพ้ืนฐานกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านสถานการณ์ เกม วัฒนธรรมใน
บทเรียน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน       

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถจดจำชนิด ลักษณะและหน้าที่ของตัวอักษรญี่ปุ่นโดยสังเขปได้ 
2. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมะจิและฮิรางานะได้ 
3. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรที่ใช้ n ได ้
4. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนคำทักทายแบบญี่ปุ ่นและใช้สำนวนในเบื้องต้นได้
ถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (Basic Japanese 2 ) รหัสวิชา ญ20202 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สำหรับใช้ในการสื่อสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู้อื่นจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรพิเศษ ออกเสียง เขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึก
การเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆใกล้ตัวและนำไปใช้ในชีวิต ถามและบอกข้อมูลของ
ตนเองได้ตามหลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนาภาษาญี่ปุ่นสั้น ๆ ง่าย 
 โดยกระบวนการ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
เพื ่อสนทนา แสดงความรู ้ส ึกกับเพื ่อน ครู เกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวในท้องถิ ่นของตน พร้อมกับสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนในหนองจอก  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 
ผู้เรียนจะได้พูดคุยบทสนทนาพ้ืนฐานกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านสถานการณ์ เกม วัฒนธรรมใน
บทเรียน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน       

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรพิเศษเสียงใสและเสียงขุ่นได้ 
2. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรพิเศษเสียงสั้น-ยาวได ้
3. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรพิเศษเสียงเสียงควบได้ 
4.สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนคำทักทายแบบญี่ปุ่นและใช้สำนวนในเบื้องต้นได้ถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (Basic Japanese 3)    รหัสวิชา ญ20203      จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สำหรับใช้ในการสื่อสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู้อื่นจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ตัวอักษรคาตาคานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกการเขียนและ
บอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆใกล้ตัวและนำไปใช้ในชีวิต ถามและบอกข้อมูลของตนเองได้ตาม
หลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนาภาษาญี่ปุ่นสั้น ๆ ง่าย 
 โดยกระบวนการ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
เพื ่อสนทนา แสดงความรู ้ส ึกกับเพื ่อน ครู เกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวในท้องถิ ่นของตน พร้อมกับสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนในหนองจอก  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 
ผู้เรียนจะได้พูดคุยบทสนทนาพ้ืนฐานกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านสถานการณ์ เกม วัฒนธรรมใน
บทเรียน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน       

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถจดจำชนิด ลักษณะและหน้าที่ของตัวอักษรญี่ปุ่นโดยสังเขปได้ 
2. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมะจิและคาตาคานะได้ 
3. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรคาตาคานะท่ีมาจากต่างประเทศได้ 
4. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนภาษาต่างประเทศด้วยตัวอักษรคาตาคานะได้ 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (Basic Japanese 4)    รหัสวิชา ญ20204    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สำหรับใช้ในการสื่อสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู้อื่นจากประโยคและข้อความง่าย  ๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ตัวอักษรคาตาคานะ ออกเสียง เขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน  ฝึกการเขียนและ
บอกความหมายของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆใกล้ตัวและนำไปใช้ในชีวิต ถามและบอกข้อมูลของตนเองได้ตาม
หลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนาภาษาญี่ปุ่นสั้นๆง่าย 
 โดยกระบวนการ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
เพื ่อสนทนา แสดงความรู ้ส ึกกับเพื ่อน ครู เกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวในท้องถิ ่นของตน พร้อมกับสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนในหนองจอก  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 
ผู้เรียนจะได้พูดคุยบทสนทนาพ้ืนฐานกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านสถานการณ์ เกม วัฒนธรรมใน
บทเรียน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน       

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
คนรอบขา้ง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนคำย่อภาษาต่างประเทศด้วยตัวอักษรคาตาคานะได้ 
2. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนภาษาไทยด้วยตัวอักษรคาตาคานะได้ 
3. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนภาษาไทยพยัญชนะต้น – พยัญชนะท้ายด้วย 
   ตัวอักษรคาตาคานะได้ 
4. สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและเขียนภาษาไทยด้วยตัวอักษรคาตาคานะได้ 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5 (Basic Japanese 5)    รหัสวิชา ญ20205 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สำหรับใช้ในการสื ่อสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู ้อื ่นจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน  
เขียนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว อย่างเช่น การพูดแนะนำตัว ก ารบอกชั้นปีที่
เรียน บอกสิ่งที่ชอบ และกิจวัตรประจำวันของตนเอง   เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว และกิริยาท่าทางอย่าง
สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและในชีวิตประจำวันได้ตามหลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนาภาษาญี่ปุ่น
สั้น ๆ ง่าย 
 โดยกระบวนการ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
เพื ่อสนทนา แสดงความรู ้ส ึกกับเพื ่อน ครู เกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวในท้องถิ ่นของตน พร้อมกับสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนในหนองจอก  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 
ผู้เรียนจะได้พูดคุยบทสนทนาพ้ืนฐานกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านสถานการณ์ เกม วัฒนธรรมใน
บทเรียน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน       

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนแนะนำชื่อตัวเองและถามชื่อผู้ได้ 
2. ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมวิธีการเรียกชื่อของชาวญี่ปุ่น 
3. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์และนับเลขได้ 
4. ผู้เรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับชั้นปีที่เรียนได้ 
5. ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับชื่อเมืองหรือย่านที่อาศัยอยู่ได้ 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6 (Basic Japanese 6)    รหัสวิชา ญ20206  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สำหรับใช้ในการสื ่อสารกล่าวทักทายแนะนำตนเอง ผู ้อื ่นจากประโยคและข้อความง่ายๆ ฟัง พูด อ่าน  
เขียนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว อย่างเช่น การพูดแนะนำตัว การบอกชั้นปีที่
เรียน บอกสิ่งที่ชอบ และกิจวัตรประจำวันของตนเอง   เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว และกิริยาท่าทางอย่าง
สุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและในชีวิตประจำวันได้ตามหลักภาษาและมาตรฐานสากลสนทนาภาษาญี่ปุ่น
สั้น ๆ ง่าย 
 โดยกระบวนการ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
เพื ่อสนทนา แสดงความรู ้ส ึกกับเพื ่อน ครู เกี ่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวในท้องถิ ่นของตน พร้อมกับสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนในหนองจอก  ในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 
ผู้เรียนจะได้พูดคุยบทสนทนาพ้ืนฐานกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านสถานการณ์ เกม วัฒนธรรมใน
บทเรียน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน       

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
ผลการเรียนรู้ 
    1. ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกได้    
    2. ผู้เรียนถามและบอกเวลาได้ 
    3. ผู้เรียนบอกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพ่ีน้องได้ 
    4. ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับวันที่เรียนวิชานั้น ๆ ได้  
    5. ผู้เรียนแสดงความต้องการอาหารที่ชอบรับประทานได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ญี่ปุ่นรอบรู้ 1 ( All around Japan 1)     รหัสวิชา ญ20207  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นและสนุกสนานกับการสัมผัสความเป็นอยู่ของวัยรุ่น
ญี่ปุ่น รวมทั้งประเพณี ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น การทักทายของคนญี่ปุ่น การโค้งคำนับ 
ภาษากายของคนญี่ปุ่น การเรียกชื่อ และอายุของคนญี่ปุ่น  
 โดยใช้ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นกับชาวหนองจอก       
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนการทักทายของคนญี่ปุ่น และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
         2.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนการโค้งคำนับ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
         3.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนภาษากายของคนญี่ปุ่น และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
        4.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนการเรียกชื่อ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
        5.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนอายุของคนญี่ปุ่น และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ญี่ปุ่นรอบรู้ 2 ( All around Japan 2)      รหัสวิชา ญ20208  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นและสนุกสนานกับการสัมผัสความเป็นอยู่ของวัยรุ่น
ญี่ปุ่น รวมทั้งประเพณี ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น การแต่งกายตามฤดูกาล ชุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น ของขวัญปีใหม่ยอดนิยมของคนญี่ปุ่น ของขวัญที่ไม่ควรส่งในโอกาสต่างๆ และ15 สิ่งที่คนญี่ปุ่นทำชว่งปี
ใหม ่
 โดยใช้ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นกับชาวหนองจอก       
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนการแต่งกายตามฤดูกาล และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
      2.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนชุดประจำชาติญี่ปุ่น และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
      3.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนของขวัญปีใหม่ยอดนิยมของคนญี่ปุ่นและให้ข้อมูลตอบกลับได้ 

    4.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนของขวัญที่ไม่ควรส่งในโอกาสต่างๆและให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
    5. ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียน15 สิ่งที่คนญี่ปุ่นทำช่วงปีใหม่และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ญี่ปุ่นรอบรู้ 3 ( All around Japan 3)     รหัสวิชา ญ20209 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นและสนุกสนานกับการสัมผัสความเป็นอยู่ของวัยรุ่น
ญี่ปุ่น รวมทั้งประเพณี ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น  การใช้ตะเกียบ ซูชิและมารยาทในการ
รับประทาซูชิโซบะ และโมจิขนมมงคล  
 โดยใช้ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นกับชาวหนองจอก       
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนการใช้ตะเกียบของคนญี่ปุ่น และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
2.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนซูชิและมารยาทในการรับประทาซูชิ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
3.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนโซบะ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
4.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนโมจิขนมมงคล และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ญี่ปุ่นรอบรู้ 4 ( All around Japan 4)     รหัสวิชา ญ20210   จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นและสนุกสนานกับการสัมผัสความเป็นอยู่ของวัยรุ่น
ญี่ปุ่น รวมทั้งประเพณี ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เช่ น โอริกามิ กลอนไฮคุ การจัดดอกไม้ 
ปีศาจตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ซากุระและมารยาทในการชมดอกซากุระ  
 โดยใช้ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นกับชาวหนองจอก       
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนโอริกามิ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
2.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนกลอนไฮคุ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 

  3.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนการจัดดอกไม้ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
4.ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนปีศาจตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
5. ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนซากุระ มารยาทในการชมดอกซากุระ และให้ข้อมูลตอบกลับได้ 

 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 (Japan traditional and culture 1)       รหัสวิชา ญ20211                                                                        
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ ่นในระยะเวลา 1 ปี แบ่งออกเป็น 6 เดือนแรก(เดือนพฤษภาคม - 
ตุลาคม)  โดยในแต่ละเดือนมีเนื้อหา ประเพณี ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ทักษะภาษาญี่ปุ่น และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น วันเด็ก วัน
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามฤดู เทศกาลกาลทานาบะตะ เทศกาลโอบ้ง เทศกาลชมจันทร์ วันกีฬาเพื่อสุขภาพ  
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
 โดยใช้ใช้ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นกับชาวหนองจอก       
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้
เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนและให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่นการทำธงปลาคาร์พ และการพับ

กระดาษเป็นหมวกนักรบคาบุโตะ 
3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่นการทำตุ๊กตาไล่ฝนเทรุเทรุโบซึ 
4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่นการเขียนคำอวยพรในเทศกาลทา

นาบะตะ 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่น เต้นในเทศกาลบงโอโดริ 
6. ผู้เรียนบอกวิธีการรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

 

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชา ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 (Japan traditional and culture 2)       รหัสวิชา ญ20212                                                                        
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นในระยะเวลา 1 ปี แบ่งออกเป็น 6 เดือนหลัง (เดือนพฤศจิกายน - 
เมษายน)  โดยในแต่ละเดือนมีเนื้อหา ประเพณี ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ทักษะภาษาญี่ปุ่น และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น งานแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียน วันฉลองเด็กอายุ 7-5-3 วันส่งท้ายปีเก่า วันปีใหม่ ประเพณีโปรยถั่ว เทศกาลตุ๊กตา  เทศกาลชม
ดอกไม้ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
 โดยใช้ใช้ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นกับชาวหนองจอก       
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้
เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมในบทเรียนและให้ข้อมูลตอบกลับได้ 
2. ผู้เรียนเปรียบเทียบงานโรงเรียนของไทย และของญี่ปุ่นได้ 
3. ผู้เรียนเขียนบัตรอวยพรปีใหม่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 
4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่นการทำโอเซจิเรียวริจำลองของ

ตนเองได้ 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่น จำลองพิธีโปรยถั่วในชั้นเรียน 
6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่น การประดับตุ๊กตาในเทศกาลฮินะ

มะสึริ 
7. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียน เช่น การพับโอริงามิ เป็นดอกซากุระได้ 
 

รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.2 I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(IS1) 

Research and 
Knowledge Formation 
(IS1) 

1.0 40 ชั่วโมง 

I22202 การสื่อสารและนำเสนอ (IS2) Communication and 
Presentation (IS2) 

1.0 40 ชั่วโมง 

I22910 กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3) 

Social Service Activity 
(IS3) 

- 10 ชั่วโมง 
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รายวิชาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
I22202 การสื่อสารและนำเสนอ (IS2)  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
I22910 กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) จำนวน 10  ชั่วโมง  - หน่วยกิต 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) รหัสวิชา I22201 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับ
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ค้นคว้าแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด  
 โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด 
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  
 เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป 
อภิปราย เพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  
 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ  
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้  
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม  
 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ  
 9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหัสวิชา I22202 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียน
โครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ  
 มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม ( Oral panel presentation) โดยใช้สื่อ
ประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  
 เพื ่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ  
 2. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากองค์ความรู้ที่ศึกษาในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล โดยใช้สื่อ อุปกรณ์
ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 3. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอได้ อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
 4. เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย แสดง นิทรรศการ
ผลงาน ตีพิมพ์ในเอกสารวารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5. บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิชา กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) รหัสวิชา I22201 จำนวน - คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 10 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 เป็นกิจกรรมที่นำความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากรายวิชาเพ่ิมเติม
(IS1,IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์โครงงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
บริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก  
 มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการทำงานและตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน / โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้
มีความตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 
เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม  
 1. วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  
 2. เขียนเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานการ และแผนปฏิบัติโครงงาน / 
โครงการ  
 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน / โครงการ  
 4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน / โครงการ  
 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน / โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 

 

รวมทั้งหมด  5  เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 
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คำอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
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โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เวลาเรียนรายภาค 
ม.1 ก21903 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 0 20 ชั่วโมง 

ก21904 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 0 20 ชั่วโมง 
ม.2 ก22903 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 0 20 ชั่วโมง 

ก22904 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 0 20 ชั่วโมง 
ม.3 ก23903 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 0 20 ชั่วโมง 

ก23904 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 0 20 ชั่วโมง 
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รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 ก21903  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก21904  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก22903  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก22904  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก23903  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก23904  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  จ านวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี รหัสวิชา ก21903 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันการ
ประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเติบโตเป็นผลเมืองดี ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ มุ่งเน้นระบบหมู่ ตามหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ทักษะการใช้แผนที่และการหาทิศ ความรู้เกี่ยวกับเชือกเงื่อนการ
ปฐมพยาบาลตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี รหัสวิชา ก21904 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความ

รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันการ
ประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเติบโตเป็นผลเมืองดี ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ มุ่งเน้นระบบหมู่ ตามหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประวัติและขบวนการลูกเสือ การเปิดประชุมกอง ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะตามคติพจน์ 
หน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญและแนวปฏิบัติในการเยี่ยมหน่วยงาน การเดินทางสำรวจสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาไทยของท้ องถิ่นในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี รหัสวิชา ก22903 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความ

รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันการ
ประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเติบโตเป็นผลเมืองดี ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ มุ่งเน้นระบบหมู่ ตามหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประวัติและขบวนการลูกเสือ การเปิดประชุมกอง ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะตามคติพจน์ 
หน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญและแนวปฏิบัติในการเยี่ยมหน่วยงาน การเดินทางสำรวจสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี รหัสวิชา ก22904 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันการ
ประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเติบโตเป็นผลเมืองดี ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ มุ่งเน้นระบบหมู่ ตามหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ความรู้เกี่ยวกับ การสวนสนาม ทักษะในการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมการแสดงออกทางศิลปะ
กับคุณภาพชีวิต สมรรถภาพทางกายกับคุณภาพชีวิต อุดมคติของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ความ
ปลอดภัยกับคุณภาพชีวิต และการบริการกับกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี รหัสวิชา ก23903 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความ

รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันการ
ประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเติบโตเป็นผลเมืองดี ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ มุ่งเน้นระบบหมู่ ตามหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระบบการเมืองการปกครองไทย นโยบาย
ของรัฐบาลความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ สิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ การเดินทางสำรวจศิลปะกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตรู้ 

รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี รหัสวิชา ก23904 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันการ
ประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเติบโตเป็นผลเมืองดี ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ มุ่งเน้นระบบหมู่ ตามหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมกีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อุดมคติกับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การบริการกับกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทักษะการเป็นผู้นำ 

รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 332 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 
 
 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เวลาเรียนรายภาค 
ม.1 ก21905 กิจกรรมแนะแนว 0 20 ชั่วโมง 

ก21906 กิจกรรมแนะแนว 0 20 ชั่วโมง 
ม.2 ก22905 กิจกรรมแนะแนว 0 20 ชั่วโมง 

ก22906 กิจกรรมแนะแนว 0 20 ชั่วโมง 
ม.3 ก23905 กิจกรรมแนะแนว 0 20 ชั่วโมง 

ก23906 กิจกรรมแนะแนว 0 20 ชั่วโมง 
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รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว 
 ก21905  กิจกรรมแนะแนว   จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก21906  กิจกรรมแนะแนว   จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก22905  กิจกรรมแนะแนว   จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก22906  กิจกรรมแนะแนว   จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก23905  กิจกรรมแนะแนว   จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก23906  กิจกรรมแนะแนว   จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก21905 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง   สามารถแสวงหาแบบอย่างที่ดี และเหมาะสม

กับตนเอง เรียนรู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัดด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รู้สึกรักและ
นับถือตนเองและผู้อื่น รับรู้และเข้าใจสาเหตุปัญหาของตนเอง และมีแนวทางในการแก้ปัญหา รู้จัก เข้าใจ 
เกี่ยวกับอาชีพในครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นหนองจอก 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื ่นอย่างมีเหตุผล สามารถ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล   จัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำงานตามบทบาท
ในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน  และ
สังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยกระบวนการค้นหารวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่
หลากหลายทันสมัย   เลือกสรรและใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3.ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก21906 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง   สามารถแสวงหาแบบอย่างที่ดี และเหมาะสม

กับตนเอง เรียนรู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัดด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง รู้สึกรักและ
นับถือตนเองและผู้อื่น รับรู้และเข้าใจสาเหตุปัญหาของตนเอง และมีแนวทางในการแก้ปัญหา รู้จัก เข้าใจ 
เกี่ยวกับอาชีพในครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นหนองจอก 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลสามารถสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล   จัดการกับอารมณ์และแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำงานตามบทบาทในฐานะ
ผู้นำผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน  และ
สังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยกระบวนการค้นหารวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้ว ยวิธีการที่
หลากหลายทันสมัย   เลือกสรรและใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3.ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก22905 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

รู้จักและแสดงค่านิยมของตนเองอย่างชัดเจน มองภาพของตนเองในอดีตและปัจจุบัน สามารถ
วางแผนในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง รับรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน 

เข้าใจความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารความคิด ความรู้สึกให้
ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขมีแนวทางและทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยมีพ้ืนฐานข้อมูลอาชีพในชุมชนหนองจอก ที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน   

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียนได้เหมาะสม 
โดยกระบวนการค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่

หลากหลาย   เลือกสรรและใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3.ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก22906 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

รู้จักและแสดงค่านิยมของตนเองอย่างชัดเจน มองภาพของตนเองในอดีตและปัจจุบัน สามารถ
วางแผนในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง รับรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน 

เข้าใจความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารความคิด ความรู้สึกให้
ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   จัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขมีแนวทางและทักษะในการประกอบอาชีพ  โดยมีพ้ืนฐานข้อมูลอาชีพในชุมชนหนองจอก ที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน   

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียนได้เหมาะสม 
โดยกระบวนการค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่

หลากหลาย   เลือกสรรและใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3.ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก23905 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

รับรู้และเข้าใจสาเหตุความต้องการและปัญหา แสวงหาเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
กับตนเอง  เรียนรู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนอาชีพ และบุคลิกภาพของ
ตนเอง  รู้จักรักและนับถือตนเองและผู้อ่ืน 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสาร
ความคิด ความรู ้สึกให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล   สามารถจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำงานตามบทบาท
ในฐานะผู้นำและผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนโดย
กระบวนการค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทันสมัย   เลือกสรรและใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความพร้อมในการเลือก
ตัดสินใจ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความถนัดของตนเอง และสามารถพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น
หนองจอกได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3.ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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คำอธิบาย รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก23906 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รับรู้และเข้าใจสาเหตุความต้องการและปัญหา แสวงหาเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม

กับตนเอง  เรียนรู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนอาชีพ และบุคลิกภาพของ
ตนเอง  รู้จักรักและนับถือตนเองและผู้อ่ืน 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสาร
ความคิด ความรู ้สึกให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล   สามารถจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำงานตามบทบาท
ในฐานะผู้นำและผู้ตามท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนโดย
กระบวนการค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทันสมัย   เลือกสรรและใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความพร้อมในการเลือก
ตัดสินใจ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความถนัดของตนเอง และสามารถพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น
หนองจอกได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3.ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 



 

        
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
ที่  ๐๓๐ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ 

.................................................................................................................................................................. 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและบริหารวิชาการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตร ๒๗ ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทำ
หลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๙ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัต ิระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั ้งแต ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับกลุ่มสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายสมศักดิ์  แสวงการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาวดี  นาคพริก  รองผู้อำนวยการชำนาญการ กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ กรรมการ 
๔. นายธงไชย  สันติถาวรยิ่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ กรรมการ 
๕. นายขัตติยะ  โคตถา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๒. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร 
 ๑. นายปกป้อง  สนิท  คร ู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน  ครู                                  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางกองเงิน  แก้วทะเล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางวันเพ็ญ  เจริญผล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นายธีรเดช  จันทรางศุ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม  ครูชำนาญการ กรรมการ   
 ๘. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์  ครูชำนาญการ กรรมการ  
 ๙. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๐. นายทองแดง  วงษ์พินิจ  คร ู กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์  คร ู กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์  คร ู กรรมการ 
 ๑๓. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์  คร ู กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม  คร ู กรรมการ 

/15.นางสาวช่อแก้ว... 
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 ๑๕. นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง  คร ู กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ  คร ู กรรมการ 
 ๑๗. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ  คร ู กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์  คร ู กรรมการ 
 ๑๙. นายสุทธิพร  ลีเจริญ  คร ู กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวศศิตา กองเป็ง  คร ู กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวปริษา  สหคุณชัย  คร ู กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวเปรมกมล  แววสว่าง  คร ู กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๔. นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง   คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้คณะกรรมการ 
 สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบ 
 ๒) พัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน 
 ๓) ประเมินผล และปรับปรุงหลกสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระ 
 

๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๑. นายสมศักดิ์  แสวงการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

             ๒. นางจันทนา  เกษมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๔. นางสุนันทา  ไกรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 ๕. นายบัญญัติ  ยอดเวียน ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวกฤษณา  เขียนนา คร ู  กรรมการ  
 ๑๐. นางวันเพ็ญ  เจริญผล ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๑. นายเจริญ  มุศิริ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวกลรัตน์  ศิริ ครูชำนาญการ  กรรมการ  
 ๑๓. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ คร ู  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม ครูชำนาญการ  กรรมการ 
          ๑๕. นายขัตติยะ  โคตถา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นายปกป้อง  สนิท คร ู  กรรมการและ 
                                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ๔.๑ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ๑. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์  ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางทิตย์ติยา  เรือนทองดี  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

/๓. นายเจริญ...   
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     ๓. นายเจริญ  มุศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางสาวธัญปภัทร  พงศ์ภรภัทร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นายวรรธนะ  พนไธสง  ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๖. นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ  ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นางสาวปริศนา  ไข่มุกข์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๘. นางสาวพัชญา  สาทา  คร ู กรรมการ 
     ๙. นายสุทธินันท์  ติ้งดำ  คร ู กรรมการ 
     ๑๐. นางสาววิลาสินี  คลับคล้าย  คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นางสาววิชุดา  ฝากไธสง  คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวกนกอร  จันทร์เวียง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๑๓. นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะวิกา  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
          ๔.๒ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
     ๑. นายบัญญัติ  ยอดเวียน ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางมยุรี  อ่วมน้อย ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธากรรมการ 
     ๓. นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นายชะยันต์  เรือนทองดี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
     ๕. นางสาวจารึก  ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
     ๗. นางสาวประเสริฐ  แนบเนียม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๘. นายธนนนท์  ใจน้อม ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๙. นางสาวนิติกานต์  แก้วประดิษฐ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงค์ คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวชิดชไม  เจือมา คร ู กรรมการ 
     ๑๓. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ คร ู กรรมการ 
     ๑๔. นายกำธร  ผิวหอม คร ู กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๑๖. นายวีรฉัตร  ทาตาล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
       

 ๔.๓ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๑. นางจันทนา  เกษมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นายมนตรี  สังข์โต ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นางทัศนีย์  สืบสันติวรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นายอัญชัน  สุคาร ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม ครูชำนาญการ กรรมการ 

/๘. นางปรียานุช...   
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     ๘. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     9. นางสาววราภรณ์  บุญดอก ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๑0. นายสิทธิพงศ์  โชติมณี ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๑1. นางสาวดาริญา  ดุลยากานต์ คร ู กรรมการ 
     ๑2. นางเดือนประดับ  จันทรางศ ุ คร ู กรรมการ 
     ๑3. นายสัญชาติ  ไพสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
     ๑4. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์ คร ู กรรมการ  
     ๑5. นางสาวสายชล  ภูแล่นกลับ คร ู กรรมการ    
     ๑6. นางสาวศศิตา  กองเป็ง คร ู กรรมการ 
     ๑7. นางสุภรัตน์  สิงห์ลา คร ู กรรมการ  
     ๑8. นางสาวฐิตินันท์  ม่วงจีน คร ู กรรมการ 
     19. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  อิ่มใจ คร ู กรรมการ  
     ๒0. นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คร ู กรรมการ 
     ๒1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ พนักงานราชการ กรรมการ 
     ๒2. นางสาวอโณทัย  ศรีสวัสดิ์ ครูผู่ช่วย กรรมการ 
     ๒3. นายจตุรวิทย์  ถึงเสียบญวณ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๒4. นางสาวลลิตา  อินไชยา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๒5. นางสาววัชรี  นิสัยตรง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๒6. นางสาวดารณี  ทุมแก้ว คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๔.๔ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ๑. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาววรนุช  คำภาพักตร์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางกราโสม  พูลทรัพย ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางพิศมัย  ณะศรีธะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นางสาวกชามาส  ยานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๖. นางสาวสุไรยา  แอนดริส ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นางสาวชนิดา  หาญจริง ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๘. นางสาวสุภาพร  มูฮำหมัด คร ู กรรมการ 
     ๙. นางสาวเมธินุช  ทองธีรภาพ คร ู กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภาพกุล คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์ คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวนิตยา  สังสีมา คร ู กรรมการ 
     ๑๓. นางสาวปริษา  สหคุณชัย คร ู กรรมการ 
     ๑๔. นางสาวอรณิชชา  ชินรัมย์ คร ู กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวเปรมกมล  แวงสว่าง คร ู กรรมการ 
     ๑๖. นางสาวธนัชชา  หนูปาน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๑๗. นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชติ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

/๑๘. นางสาวจุฑามาศ...   
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๑๘. นางสาวจุฑามาศ  อินทะจักษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
                

 ๔.๕ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๑. นางสุนันทา  ไกรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
     ๒. นางสาวพิมลวรรณ  ขำแท้ คร ู รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางใกล้รุ่ง  เชื้อคล้อยวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
     ๕. นางสาวดวงใจ  บ่อรุณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นายวิเชียร  แพทย์ชา ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นายเกษม  ธัมมวารีกานต์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๘. นายศุภชัย  เพ็ชร์รัตน์ ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๙. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  ใยบัว ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๑๐. นายสุภกิจ  กำลังคลี่ คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นายอาวุธ  จิโนวัฒน์ คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์ คร ู กรรมการ 
     ๑๓. นายพงศธร  ทองโคตร คร ู กรรมการ 
     ๑๔. นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์ คร ู กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง คร ู กรรมการ 
     ๑๖. นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย ครู                      กรรมการ 
     ๑๗. นายสุทธิพร  ลีเจริญ คร ู กรรมการ 
     ๑๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังกฤษ  บุรกสิกร คร ู กรรมการ 
     ๑๙. นายศุภโชค  มานพศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

          ๒๐. นายปกป้อง  สนิท คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๔.๖ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     ๑. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง ครชูำนาญการ รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางพิชญฑิวา  ทันประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางมณีรัตน์  สุไลมานดี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นายสิริวุธ  พันธ์ภูโต ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๖. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต คร ู กรรมการ 
     ๗. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม คร ู กรรมการ 

          ๘. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์ ครชูำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๗ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      ๑. นางวันเพ็ญ  เจริญผล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวจีระพร  สิงโต คร ู รองประธานกรรมการ  
      ๓. นางประนอม  โซ๊ะอาดำ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๔. นายทองแดง  วงษ์พินิจ คร ู กรรมการ 

/๕. นางสาวณัฐชา...  
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      ๕. นางสาวณัฐชา  มาปัสสา คร ู กรรมการ  
      ๖. นางสาววิชญาดา  อุณวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๗. นางสาวปรียาภรณ์  เครื่องทิพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๘. นางสาวภัทราภร์  วงศ์ธำรงทรัพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๙. นางสาวสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      ๑0. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      ๑. นางสาวกฤษณา  เขียนนา คร ู ประธานกรรมการ 
      ๒. นายธีรเดช  จันทรางศุ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
      ๓. นายวิทยา  คลับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๔. นายอนุวัตร์  หนูทอง คร ู กรรมการ 
      ๕. ว่าที่ร้อยตรีวรพล  เพชรสมัย คร ู กรรมการ 
      ๗. นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๘. นางสาวธันวา  สุริยะมณี ครูผู้ช่วย กรรมการ  
      ๙. นายอำนาจ  ฉัตรน้อย ครปูกครอง กรรมการ 

          ๑๐. นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๙ คณะกรรมการสนับสนุนการสอน  
 ๑. นางกองเงิน  แก้วทะเล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสกลรัตน์  ศิร ิ ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง ครู กรรมการ 
 ๔. นายกฤษฏิ ์ วงศ์พันธุ์ ครู กรรมการ 
 ๕. นางอภิญญา  มูฮำหมัดตอเฮด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕. นางสาวสารีนา  สาแล๊ะ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑) กำหนดสัดส่วนของสาระกลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒) ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ  
 ๓) กำหนดแนวทางพัฒนา เครื่องมือ และกำกับติดตามการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
  มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด 
 
 ๔) รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และประเมิน 
 การบริหารหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

  

        (นายสมศักดิ์  แสวงการ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 



คณะกรรมการดำเนินการ 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายสมศักดิ์  แสวงการ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  
2. นายขัตติยะ  โคตถา    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
คณะกรรมการจัดทำและเรียบเรียงข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 

1. นายปกป้อง  สนิท งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
2. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
3. นายสุทธิพร  ลีเจริญ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
4. นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

6. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม   งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 

7. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

8. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

9. นางสาวศศิตา กองเป็ง งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

10. นายทองแดง  วงษ์พินิจ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
11. นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล        งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
12. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน        งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
13. นางวันเพ็ญ  เจริญผล  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
14. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
15. นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง งานพัฒนาหลักสูตรกุล่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
16. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
17. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
18. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
19. นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน   งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
20. นายธีรเดช  จันทรางศุ  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 



 
  

21. นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา  

22. นางสาวเปรมกมล  แววสว่าง  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
23. นางสาวปริษา  สหคุณชัย งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
24. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
25. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
26. นางกองเงิน  แก้วทะเล งานห้องสมุด 
 

คณะกรรมการตรวจทานหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นายขัตติยะ  โคตถา    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นายปกป้อง  สนิท   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
 3. นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์          งานพัฒนาหลักสูตร 
 4. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน    งานพัฒนาหลักสูตร       
 5. นายสุทธิพร  ลีเจริญ    งานพัฒนาหลักสูตร 
 
ผู้ออกแบบปกหลักสูตรสถานศึกษา 

นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์          งานพัฒนาหลักสูตร 
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